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Produkcja
wzrosła

Sportowcy Chin Ludowych
przybyli · do Helsinek
HELSINKI 29. v,a. Na lOt-1 tających znajdowali się mł
nlsku w Helslnk~h wylądo. strzowie olimpijscy Zafopek,
Csermak. Na 1oinlwały 29 bm. 3 ~amoloty, wio · Zyblna,
zące sportowe~hv Chińskiej sku obecni byli również
poselstwa
przedstawiciele
Republiki LIU'toweJ.
Sportowcy chińscy: piłka- chińskiego w Helsinkach, delegaci komitetu organizacyj.
pływacy,
rze, koszyl•1arze i
pod klero.Wnlctwem wiceprze nego ilcrzysk oraz liczni przed
Rok VIII nr 181 (2497)
wodnicziiceg0 chińskiego ko- stawiclele prasy.
fizycznej
kultury
mltetu
powitani
Yung-TA:ae-Tanga,
zost7:tl na lotnisku pr:11ez deJeg.°'.cje sportowców rt>,dzlec·
kl.Ćh,polsklch, czechoslowack)ch, rumuń,kich, węgierskich
Wśród wł.
~ bułgarskich. -

We wrześniu b.r.
sesja rady MZS

w·Bukareszcie
!ł.

W PO•
1. otwarta zostanie w Bukareszcie kolejna eesja
..-ady MZS. W pracach HsJI maJą
wzlą~ udział przedstawiciele orga
nlzacjt studen-cklch 70 krajów, reprezentują-cy 5.300 tyslę-cy atudentów. W toku eesJI ma by~ opra·
dzłalalnokl
program
cowany
MZS I krajowych organlza-cJI atu
den-cklch na rok 1952-53,
•UKARESZT,

września

Dekoracja

zasłużonych
księży

30 lipca 1952 r.

t
CHŁOPCOW
TYSIĘCY
SER CA
POKOLENIA.
Ml;.ODEGO
SLUBOWANJA
CZYNEM SWYM, PRACĄ I NAUKĄ DOKUMENTUJĄ MŁODZI
ROBOTNICY, CHLOPI I INZYNIEROWIE W FABRYKACH, NA
BUDOWLACH I NA ·ROLI MILOSC DO OJCZYZNY. „UTRWA·
LIMY OSIĄGNIĘCIA CZYNU ZLOTOWEGO" - TO HASŁO ROZ·
BRZMIE\VA DZIS WSRó;l CAŁEJ MŁODZIEZY.
GŁĘBOKO ZAPADŁY W

DZIEWCZĄT SŁOWA

dalszego
postanowieniem
Z
przodowania w pracy powródl
ze Zlotu młody przodujący to·
karz TOR w Koszalinie - Jan
Bruders, k~óry dla u<:Uzenia
Zlotu wykonywał wraz ze swo•
:lą brygadą przeciętn'e 288 proc.
nonny. I dziś brygada Jego O•
siąga te same rezultaty~
„Nigdy nJ• •'µomnę tel uro-czy
steJ chwlli - mówi. Bruders kiedy w obecnnścl Prezydenta
Bieruta, przywódców partii I
członków r.z14du składałem Clubowanle naszej oJczytn:e
Pohee Ludo"·ej. Słowa ślubo·
wania 111 ą wyty-czną dla moJeJ
dahzej pra-cy, dla mego . tyela.
ZobowląruJę się wraz ze swoją
uzy<Sklwane
wyniki,
brygadą
przed Zlotem, etale przekra·

cl na Zlot "' kop. „Mortlm·er",
samą wy·
Jak w okresie
Edmund
poprzedzającym Zlot.
Cora tak jak przedtem wykonuje średnio 206 •proc. nonny.
Podjął on równocześnie długo·
okresowe zobowiązanie utrzy·
mania ·w trze-cim kwartale br.
dotychczasowych norm wydajno~d. Jego kolega Wacław Koo·
odznaką
wyrótniony
cielny,

stak

utrzymują

daJnoś~

taką

pracy,

„Zaslutone·go przodownika pra·
cy", od chwil! powrotu ze Zlo·
tu, ani o jeden procent nie obnl·
tył wydajności pracy, oslągnlę·
teJ w Czynie na cześć 22 lipca.
Wykonuj.a on systematyez~le
165 proc. normy, obecnie pe>sta·
now!ł osiągać 167 proc.
z za.palem pracują
Podob~e
Jut w
młodzi butni-cy śląscy.
pierwszy-eh dnia-eh po Zlocie
znany młody szybkośelowy wytapla-cz .,, huty Im. F. Dzlertyi\sklego, Inicjator dwóch wyto·
pów na Jedną zmianę - Stefan
Niecwieja dokonał po powrocie
dwóch przyśplesto·
ze Zlotu
nych wyt.op6w, skracając znacz
nie średni.a czasy Ich przepro·
wadzenia. Pierwszy wytop wykonał w ciągu 7 godzin, zał dru
g! w -czasie 6 godzin l łO mlnut.

w pra-cach
z terenu woj,
zostało w dniu wczołódzkiego
rajszym udekorowanych Krzyta·
ml Zasługi. Dekora-ej! dokonał w
Imieniu Prezydenta Polskiej Rze
c:zypospollteJ LodnweJ - pruwo·
dnlczący WRN Julian Horodecki.
Zloty Krey:l Za.slu11 otrzymał
WICEDZlEKAN TADEUSZ MA·
WARSZAWA. 26 bm. rozp oczęły się wyjazdy drugiego
TUSZEWSKI, proboszcz parafii
turnusu dzieci ze wszystkich mleJscowoścł Polski na , koloeza~".
Jłrzetno, pow. Sieradz, przewod·
nie letnie. .ISęcllł one trwały do końca bm.
nlczą-cy okręgowej komisji k-slęty
r6rnlcy I hutnicy uMłollzl
przy ZO ZBoWiD.
Koleje
pociągów.
t_rwal!-ll\ nczytowe oriiignlęala u. · Aby zapewnić młodym ".po- kowyc_h
KS PROB. ALEKSY wrrtzAK
przęJazd przewiozą ok. 192 tys. dzleol,
dogodny
sywklwan• we wspólzawod.nlctwle dróżnyw
ze 8tr10ałkowa, pow, radomszczaA
poclą
tym ok. 84 ·tys, urucha- w
Kolei
zlotowym. Edmu.n4 cora I wa- ,Ministerstwo
ekl wykazał 1lę dobrym po1mo111·a
Wyjeż
dodatkowymi.
claw ·ltoklelny •..... dwaJ d<>t1tra· mia \v tym okresie 86 dodat- ·gami
niem obowiązków obywateliklch.
dżające grupy mają w czasie
M. In. w dniu %7 lip-ca Jako pierw
•
opiekę
zapewnioną
podróży
ny w powiecie k1, Witczak od·
konwojentów
specjalnych
atawll zbo:te a przykoSelelneJ
„Orbisu". Ponadto na każdej
działki do gmhl.nego punktu •ku·
stacji węzłowej zorganizowapu.
informacyjne
placówki
no
Podobnie wyr6:tnlaJącym alę
„Orbisu" oraz zwiększono zaksiędzem Jest JAN POLAK, prob.
LONDYN, 29.. 7. - W Wlel kiej Brytanii wzmaga si~ ak- opatrzenie bufetów dworcos Milejowa pow. Piotrków. Obal
szerokich warstw społeczeństwa prze- wych.
cja Protestacyjna
księb za awą dzlałaJnołt spolecz
ciwko ratyfikacji wojennego „układu ogólnego" podpisanepodróż
odbywające
Dzieci
ną udekorowani zostali Srebrny·
g-0 w Bonn.
w pociągach normalnego kur
ml Krzytaml Zasługi.
„związek walki 1> pokój" wy. sowanla korzystają z zarezerdał so tys. ulotek protestują· wowanych wagonów.
Trze-eh

zaslułonych

łt>ole-czny-ch kslęły

Drugi turnus kolonii

Laureaci nagród
państwowych

Urodzaj
na „zbawców"
Egipcie

domagały się od deputowanych
odmowy ratyflkacJI układu.
spółdzielców
stowarzyszenie
w I.ondynie u-chwalUo przytlagłosów reezają-cą większością
zolucJę
parlament
wzywaj111cą
4o nieratyfikowania „układu o·
gólnego". Rezolucja domaga się
równle:t od deputowanych reru-ch spóldzlelprezentują-cy-eh
czy w parlamenel.e, by załądall
plędu
konferen-cJI
zwołania
wielkich mocarstw w celu po·
koJowego rozwiązania problemu
niemieckiego. Pra~a POdaJe, t·e
de.putowanl do Izby Gmin o·
trzymuJą wiele Jtstów, w któ·
rych wyborcy wzywają ldt do
sprzeciwienia się ratyfikacJj „u•
i!'tadu ogólnego".

Do Kairu
LONDYN, 29. 7. wrócili • ze SzwaJc·arll przywódcy
partii W AFD - b. premier Na·
1
has Pasza oraz. b. minister spraw
za.1ran lczny-ch Se rag Eli Din Pasza. Nahas Pasza nie-zwlocznle od
był konferencję z. geneułem Na·
gulbem, którego nazwał „zbaw·
cą kraju".
W poniedziałek wle-czorem od·
było się nadzwyczajne posledz •
nie kpmltetu wykonawczego par·
tli WAFD, na którym postanowlo
no zatądać niezwłocznego zwola·
parlamentu, . rozwiązanego
nla
przed kilku mleslą-caml przez b.
króla Faruka. \VAFD domaga •li:,
wyboru
by parlament dokonał
rady regen-cyJnej.
Agen-cJa Reutera podaJe · rówProf. dr Tadeus7. UrbaAskl - tau·
reat nagrody n stopn~a za prace niet, że przywódca, skrajnie nacjo·
nad •Yntezą preparatow przeciw nallsty-czneJ organlza-cJI „bractwo
grużllcz)·~h 1 wielu innych związ
Hassan Hode·
muzułmańskie" ków leczniczy-eh
by bej I przewodniczący partii li·
beratno • konstytueyJneJ Hetka! s~
PaS?.a 7,apewnlll generała Naguiba

lełn~ch

,
.raJ'k 2 ml•1•ronow

o swym popardu.

robotników rolnych

MedżUs zatwierdził
Mossadika
o
gram

RZYM 29. 7. We wtorek
2 miliony robotników rolnych

pr

LON(DYN, 29, 1, - We wtorek
Medłlis pnyttac~jącą wlęk-szośclą glosów - 88 na 69 obe-cnych
deputowanych - przyjął program
nowego rządu Mossadika. który
obJął równie! tekę ministra ooro·
ny narodowej.
Nlezaletny deputnwany 1\-fohamed Damawandl zatądał usun.ęcla dorad.ców amerykańsld-ch z
Prof. dr Stefan Rozmaryn - Jau-1 armil lra6skle,I. Stwierdził on, :te
za Iran „nie potrzebuje doraddw :O·
reat nagrody n stopnia prace z dziedziny prawa pań· merykall.sW.-ch 1 :le da •oble iam
·
.
· ·
•twowego .Polski Ludowej
, .::a.. :a4•"•

w'

Włoszech

w całych Włoszech ogłosiło
24-godzinny strajk W związku
z odmową właścicieli ziemskich
rozpoczęcia rokowań w sprawie poprawy warunków bytu.
W strajku brali udział robotnicy rolni, należący do Wloskiej powszechnej konfederacji pracy, katolickich związków
zawodowych I socjaldemokra-1

t~cznej ora:anizacji zawodowej,

o wykonaniu

planu na lipiec
Zwycięsko wkroczyła w III
tkalni ZPB
załoga
kwart.al
„REWOLUCJA 1905 R.", kt6 •
ra wykonała już z nadwyż.ką
plan produkcyjny za lipiec. Do
końca miesiąca tkalnia ta wykona plan mniej więcej w
106 proc. dając wiele metrów
dodatkowej produkcji.

W 105,7 proc. wykonała ju:l
w dniu 28 bm. plan miesięcz
ny skręcalnia ZPB Im. KO·
CZASKIEGO.

obrady

nych mas pra-cujących.
W następnym referacie wlce•
Wiktor
- Bil·
przewodniczą-cy PK!'G
Nakreślll on zada·
Kło.łlewl<:z.
nowski, scharakteryzował sytun!a związków zawodowy-eh, wy.
zatrudnienia.
ację w dziedzinie
a obe-cneJ sytuacji
pływaj14<:e
oraz sposoby wykorzystania. re·
międzynarodowe!, szeroko omó·
zerw siły roboczej.
wił metody kierowania ruchem
Obydwa referaty stały się pod
wspólzawodnl.ttwa I racJonallza·
otywlonej
stawą do szerokiej,
torstwa e>raz aktywnego udziału
dysku«Jl. Obrady trwają,
zwl111zków zawodowych w roz·
wląeywanlu problemu siły robo-,
czeJ I wskazał konkretne 'Zada·
aw1
nta swląskowców w dzle-dzlnle
wzmacniania
wsze-chatronnego
I
spójni między miastem I wsią.
ł
Czę~ć swego referatu pośwlę·
aw~e
cli przewodniczący CRZZ ~prawie u1e.pszan1a organ1zatons1t·e1
związków zawododzial.alnoścl
wy-eh w zalcresłe poprawy wa·
RZYM. - Dnia 28 lipca edbylo
runków bytowy.eh 1 kUltural- się w Wenecji uroczyste otw'41<1&
pawilonu polskiego na wystawie
sztuki (Biennale d'art), W otwardyrekrnr nadu wzięli udział:
czelny wystawy de,1·;to'Vany Pon·
tl, burmistrz W •neeji oraz liczni
przedstawldele wlallz cyw1Jny<'h
i wojskowy<'ll. Oillcnl na wrstawie artyS<:I włosev I zagrankznl
oraz krytycy W)"I'l?.ili hard10 r.o•
o pawilonie po!·
chlebną opinię
skim i o wy-;tawionycll obraza~h
t grafke.
Referat

"Zasadniczy
CRZZ -

wygłosił

przewodniczący

I

p 'I on
k, poIsk,leJ•
I
p asty
na wys •
w Weneci·i·

Za czasów ~itlera
wyroki śmierci •
zaufanym

Pierwsze me,cf unki

rozpoczęło

ORólnego"

cych przedwko ratyflkacJI „uwezwał
I
ogólne10"
kładu
wszystkie swe organizuje, by

Komunikat ';,,skazuje na1'tęp·
nie, że w okresie sprawozdaw·
czym odbywał się dalEZy roz·
wój handlu. Po przeprowadzo•
nej w dniu 1 kwietnia 1952 r,
piątej z kolei w okresie powo·
jennym zn'żkl cen, znacz'lle
wzrosly obroty towarowe w s·e·
ci handlu państwowego I <Spół·
dziel-czego. Ludność zakuplla o
11 pro-c. w!~ej towarów, nit w
II kwartale 1951 r.1

W DNIU 29 LIPCA ROZPOCZĘŁO OBRADY
WARSZAW A. X PLENUM CENTRALNEJ RADY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH,
POSWIĘCONE OMÓWIENIU ZADAR POLSKIEGO RUCHU ZA·
KOMITETU
WODOWEG-0 W SWIETLE UCHWAŁ VII PLENUM
CENTRALNEGO PZPR.

86 ·dodatkowyćh pociągów dla dzieci

„układu

gateg 0 - o 7 pro-c., trzody chle•
wnej - o 7 proc., owie<: I kóz
- o 12 proc ... koni - o 8 proc.,
drobiu - o 7 pro-c.

X Plenum Centralnej Rady
Związków Zawodowych

Wielka kampanja w Anglii

przeciwko ratyfikacji

RFSRR

o dalsze 11 proc.

MOSKWA, 29. 7. - Prą,sa ra·
dz!e-cka o.publikowała komui:tl·
Statystyczn::go
Urzędu
kat
RFSRR o wynika·ch wykonania
gospoda.rkl
państwowego planu
narodowej FederacJI Rosyjskiej
w li kwartale 195% r.
o rozwoju przemysłu, ro1n·-c·
twa I handlu w okresie spra·
wozdaw-czym świadczą następu
Jąee liczby:
produkc.•I
Kwartalny plan
pr:l}emysloweJ Feduacji Rosy Jsklej wykonany został w 103
proc. w porównaniu z II kwar·
talem r. ub. pr.idukcja przimy·
slowa wzrosła o 11 pro-c. Wy·
za·
dajność pracy robotników
trudnlonych w przemyśle wzrosła o I proc.
Plan zasiewu kultur Jarych zo·
stal przez kołchtny I sowchozy
przekroczony. Powatnle wzrósł
obszar uprawy puenley - najcennle,!szej kultury rolnej.
upłyną!
Drngl kwartał br.
pod znakiem dalszego rozwoju
w koloehozwierząt
pogłowia
zach I sow-choza-ch. Na dzień 1
lipca 1952 r. pogło"•!e zwierząt
I drobiu w kołchozach wzro•ło
w porównaniu ze stanem na
lipca 1951 r. następują
dzień l
co: bydła rogatego - o 9 proc„
trzody chlewnej - 11 20 pro-c„
owie<: I .kóz - o 15 proc., koni
- o 8 proc„ drobiu - o 32 proc.
pogłowie
sowchoza.ch za.ś
W
wzrosło następująco: bydła ro-

s·toWA ŚLUBOWANIA
wytyczną dla nas~ei pracy
I C .A ł E G O · Z Y C· I A
młodzi
-

_,,.•. „.·

ezątka<:h

Łódż, środa

przemysłowa

podpisywał
dzisiaj jest
rządu

człowiekiem

Adenauera .

Nominacje

ru, W tym celu udał się do
BERLIN, 29. 7. - Jak już
w wydziale · infor Francji. Roe·der był obecny
WARSZAWA, 29. 7. - Prewyroków
wykonywaniu
macji NRD odbyła się konfe- przy
zydent Rzeczypospolitej miaegze
stllmowat
pole-cli
I
śmierci
rencja prasowa, na której b.
dynował dotychczasowych
ku-cJę,
wicepremier i minister rolnicrektorów generalnych w Mitwa Dolnej Saksonii Gereke,
Obec:nle Roeder Jest zaufa.· nisterstwie Kolei ob. ob. inż.
stronę
na
przeszedł
który
nym człowiekiem rządu Ade· Seweryna Modlińskiego i inż.
na u era.
NRD, zdemaskował faszystow
Leona Gehorsama podsekreskie metody rządu bońskiego
tarzami stanu Min. Kolei.
w walce przeciwko p a t r i o t o m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i bojownikom o pokój. Dr Gereke wymienił m. in. nazwisgeneralnego"
„sędziego
ko
Roedera, który należy do kien eo hitlerowskiej
rownictwa
partii SRP I jest obecnie wykonawcą specjalnych poleceń
donosiliśmy,

Manager Stevensona

rządu bońskiego.

Agen<:Ja ADN opubllkowala o·
zwlą"ZkU
ośwlad-czenle
statnlo
przez 11.ltle·
prześladowany-eh
ryzm, stwierdzają-ce, te za cza·
sów Hitlera Manfred Roeder
pełnomocni
„S<pecjalnym
był
kiem do &praw polityczny-eh".
W 1Ś1% r. na osobistą lnterwen·
cję Goerlni;a u Hitlera powie·
rzono Roederowl przeprowadze·
nie „procesu" grupy aresztowanych przez ge~tapo antyfaszy.
stów, wśród których było wielu
u-czo·
wybitnych profesorów,
nych I pisarzy. Roeder po dpi sił
70 wyroków śmierci I za wyka·
zaną gorllwość otrzymał awans.
w lutym 19U r. Roeder otrzy.
mal nowe zadanie - przeprowa
dzenla „proce1Su" grupy fran·
c~sklch u-c;:ctSt~lków ruchu opo·

ma dobrych znajomych
wśród gangsterów Chicago.„

NOWY JORK, 29. 7. - Wielkokapitalistyczna prasa awysunięcie
dużym zadowoleniem przyjęła
Stevenrnna, na
kandydatury gubernatora stanu Illinois stanowisko prezydenta USA z ramienia partii demokratycznej.

merykańska

z

dzienniki nowo·
NaJwlęlalze
jorskle stwierdzają, te zdaniem
Wali Street, Stevenson mote
„godnie" zaistąplć Eisenhowera,
jeśli republlkanie poniosą klę:o
kę w wyborach listopadowych.
prawie
podl<reślają
Dziennik!
-całkowitą

zgodność

poglądów

Stevensona I Eisenhowera.
ObaJ kandydaci popleraJq do·
tychcza.sową politykę zagran!-cz
Dl\ rządu, opowiadają się za kon
tynuowanlem „totalnej dyp'.o·
ma-cJI" I montowaniem bloków
wojennych,
Dziennik! podają, h Steven·
101'~ &&WdziłCZ& •tanow41Lt> ~-

bernatora stanu Illinois przy.
Wódcy skorumpowanej ma-chiny
partyjnej w Chicago, Jakubowi
Arvey•owl. Arvey był równid
Jednym z naJalctywnleJszych pe>
pleczników kandydatury Steven
sona na prezydenta USA,
Warto zaznaczył, że Arvey
Jest ściśle związany ze śwlat@m
Członek
przestęp-czym Chi<:ago.
komisji badania przestępczości
w Chicago, Virgi! Petersen, w
ksiątce:
niedawno
wydanej
„Barbarzyńcy wśród nas", bę
dą-ceJ historią przestęp<izokl w
Chicago, wielokrotnie wymlenls
.nuwls.J<o Arveir•a.

„Bałkański

klucz"
.rdzewieje

magazyny na ?1;bote, które
będą dostarezać w planowym. •kuple. sprowadziła takte z W ksiąźce Oresta Maleewa z jego protektorów z wan
Jugosławii", Street.
„Tragedia
PZGS 38 ron niuton poplonów: pt.
„ ...Problemem niezwykle wskazuje im drogę do spół- wyk!, pelmzki, groellu I ml~za· szpieg amerykański Hutching- Różnymi- Jrnnałaml płynie do
fili~
Wszy;;tkle
zbożowyeh,
nek
.
produkQyJ"neJ'
dzielczości
etaobecnym
na
ważnym
tej spó!dzleln! wspó1zawodnlezą ton mówi: „Tito, to klucz, kto- .Jugosławii „pomoc" ameryOlbrzymia większość pra- ze sobą w wykonaniu zadań. Tam rym możrn1 w odpowiedniej kańska. Lotttl.ctwo titowskie
pie. nl!'szego budo.wnictwa
wiejskiej tejsze knmltety ezlonkowskie blo> chwili otworzyć sobie wrota wzmacniają amerykańskie odsoc3a~istyczneg_o. 3est za- cowników aparatu
W glównej kwaterze attanw praeaeh po· na Bałkany. Angielskie klucze rzutowce, titowa_'i{ie pułk~ arrą ezynny ud-iła!
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Innych znowu każe zamykać w wieży, w narożnej baszcie, przezwanej „Wieżą polsk~"· Morzy ich gło?em, a w
wolnych chwilach, gdy mu się przykrzy, schodzi z ceklarzem do wieży. Ceklarz jest ślepy na jedno oko, z zajęczą,
wargą, odziany, jak jego pan, w skórzany kafta;i, tylko
pośledniejszego gatunku. Ceklarz trz!ma pochodnię i prowadzi go po krętych schodach. Zamm otworzy zamczyste
Jeżeli
dwierze lochu ,.:Piotr Piekielnik słucha pod nimi.
tamci w lochu' jęczą d narzekają, Piotr Piekielnik przeżywa
radość.

Potem każe drzwi otworzyć i wchodzi do lochu. I wtedy
patrzy z lubością na gwarecką hołotę, gmer:'ljącą nier:irawie w zgniłej słomie, zbitą, zagłodzon.ą, obw1eszon:ą łancu
chami. Tamci milkną i patrzą przerazeni. Im w~ęks~e w
ich oczach przerażenie, tym większe ukontentowanie Piotra
Piekielnika. Mruczy coś do siebie, długo mruczy, a gdy
się nasyct męką tamtych, kopnie ceklarza i wych.odzl.
Ceklarz zamyka dwierze i szmatle się prz~dem, ś"".1ecąc
jaśnie panu Piotrowi Piekielnikowi, klucznikowi panstwa
świerklinieckiego

Czasem wybiera m1ędzy dziewkami w zamku czy w .Po~u,
c~y wśród chłopek gwareckich i każe im przyjść do s1eb1e.
- I wy się z tym godzicie? - zapytał zdumiony Ondraszek, gdy stary gwarek ws<.ystko mu opowiedział. T~r~z
śpi za ścianą ze swym wnukiem i obaj czuwają we sme,
czy nie woła ich tintinnabulum.
Stary Moroń wstrząsnął ramionami. Młody Moroń zazgrzytał zębami, nachmurzył się twardo, zacisnął pięści.
- Przejeżdżał król polski, Johannes Sobieski, pod Wiedeń. Było to roku 1683. Witałem go z gwarkami, srebrne
puzdro ofiarowaliśmy, prosiliśmy o pieczę nad nami. Król
pokiwał głową, pogłaskał dzieci po włosach i pojechał na
Turka pod Wiedeń, by naszych panów obronić z <:iężkiej
mamlał starzyk.
obieży„. Obronił! ..• O nas zapomniał! - Nie ma między wami zmowy? -. dziwił sie Ondraszek.
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- Była nam krzywda, przeto książę Jan Opolski wydał
dla nas „Ordunek Gorny" w roku 1528. Dziśka „Ordunek
Garny" zaprowadza P •i otr Piekielnik na swój sposób. ~yła
nam znowu krzywda, przeto po śmierci naszego_ J:S!ę~ia
Jana Opolskiego, gdy nastali w państwie ·~~er~lm~eck·1m
brandenburscy panowie, gwarkowie uczymh w1elk1e 1'0ruszenie„.
- Poruszenie prawicie„ - ożywił się Ondraszek.
- Poruszeni~. z brandenburskimi panami naszło tukej
wiela przybusiów znad Renu, pieseczków pańskich, zedrzyskórków, piekielnych mataczy, pijawek d inszego st?dliabel_
stwa pańskiego. żyły z siebie wypruwali gwarkowie, krew
ciekła zza pazurów a tamtym mało i mało... Przeto skrzyknęli się, uczynili ~ebelięl. .. Jo tam tego nie pamiętam, bo
mnie jeszcze nie było na świecie, jeny starzyk mojego starzyka był w tej rebelii i opowiedział mojemu starzykowi,
a mój starzyk mnie, a jo dzieckom swoim i wnukom ... Było
poruszenie wielkie wśród gwarków. Poszli z łamulcami,
kilofami i siekierami na panów!... Ha, to było, aże było
krwawe wiesieli pańskie!... Zniszczyli duklę, zalali doły,
porąbali rępoły, haszple, bierne koła i pogródki, porąbali
połamali nogi różnym psom pańskim,
pańskich ceklarzy,
przegnali daleko, oblegli zamek w świerklińcach... Lecz
przyszło wojsko... Potem były szubienice ..• A .tamta „Wieża
polska" była pełno.„ Wyjdźcie, panie, za Tarnowskie Góry.• 4
- Nie „panujcie" mi! .- żachnął się niemile Ondrąsze]I!.
,,.
- Chł<>pem jestem!„

- Na pana wyglądacie, ..
·- Diabła zjedl~ście! - ofuknął go popędliwy.
- Przybysi~m jesteście przyszliście samowtór z jakimś
Morawcem„. Nie wiem, c~ wy za jedni„.
- Tak samo otrok, jak wy jesteście! .•.
~tary .Moroń przymrużył oczy i popatrzył kpiąco. TY gad~J SWOJe~, a ja myślę swoje! Jeżeli z WH pieseczki pańskie
niczego me wskóracie!... Gwarecki naród jest skryty i ni~
wyzdradzi tego, co w sc:.rcu nosi...
- Macie mnie za pańskiego psa? Prawda? - podjął zno.
wu Ondraszek.
- Czy wy w myślach czytocie-? ... zdumiał się. - Ha,
sztudyrowany z was człowiek! Jakiś scholar, może kleryk
wypędzony z klasztoru, może ...
- Ani jedno, ani drug~e!... Chłop jestem i zbyte!. .. Wolny
dodał ociągająco.
chłop! - A tamten? - wskazał na Rużlczkę chraplącego na
łaWie.

- Soc-ius i rebeliant! ...
- Przyszliście wywołać poruszenie? Gdzieś tam ~akiś
królewicz polski, Kostka Napierski ze Szternberku, chłopów
poruszył...

-

Nie skończyliście o waszym poruszeniu gwarkowym, Ra.
mi pójść za Tarnowskie Góry ..•

dziliśGie

- Idźcie za Tarnowskie Góry. Tam stary klerch6w. Na
starym kierchowie leżą tamci gwarkowie pobici, powieszeni,
zagłodzeni... Tak skończyło si~ nasze noruszenle„,
-

Kiedy to

było?

:- Pisało się wtedy rok 1533

15i.l4!.i

.ID„ c.

n.)

Jeden dzień
w Warszawie
z „LJziennikiem
Łódzkim"

i „Orbisem"

w

SPANIAŁY jest Pl. Kon-

stytucji - przepiękna jest
nowa dzielnica Warszawy nowej,
MDM. Z tym pięknem
.
.szybko rozras t aJącej się Warh
zapoznać naszawY
t 1 'k,
h cc cemy
zy em ow. D 1atego
szyc
w najbliższą niedzielę, 3-go
sierpnia wraz z Orbisem" organizujemy atrakcyjną wycieczkę do Stoli-cy.
programie wycieczki:
~ędzanie MDM, Pl. Konsty
tucJl, budującego się metro
oraz wystawy X-lecia PPR.
• Potem PRZEMIŁA PRZELUKSUSOWYM
.TAZDZKA
STATKIEM po Wiśle.
koszt wycieczki
Całkowlt
~I.
IW)'nosl
30
ś,
Dla tych, k~órzy ~hcą z j e c
lmt aczn:r. iBO~fitoty„ obiad w re- karta o.
li aura<:J1 " ns l
biadows kosttuje dod tkowo
a
l5 zł
•
Zgłoszenia dndywidualne 1
!Zbiarowe .p rzyjmuje „Orbis"
ul. Piotrkowska 68 telef0n
101-01. Ze względu n~ ograniczoną ilość miejsc prosimy 0
WC'ZCŚ!liejsze nabywanie kart
uczestnictwa. (j)
:.[!.

w

Uwaga, le'karze'·
Wyd~lał
dilś PI°ZY

Zdrowia organizuje
ul. Parkowej 8, III p. o
godz. 19 zebranie wszystkich JeJr.arzy z terenu miasta l'..odzi. Na
porządku dziennym będzie omawiana sprawa uzyskania zaśwlad
.;zeń o soecjalizacjl lub zaliczenia
lf> grupy lekarzy ogólnoprakty.i<u
jącYCh ,

Na zebranie nalei:y i)M:ynleić
sobą dokumenty stwler4zaJą
ce stopień specjalizacji .ewentualnie zaśwl:ukzenle o specjallsacJI z byłych l:rib JekariSk.lch.

se

Rano, czy po

południu

Szybciei doprowadzać mleko
Do stacji sanitarno-epidemiologicznej zgłosiła się w ciągu bietącego miesiąca pewna ilość osób ze zwarzonym
to kupione rano w sklepach uspołecznio.
mlekiem. '"'"eko
m.1
nych, po przegotowaniu zamieniło się w wodę I .ier. W staeJi sanitarno - epidemiologicznej 1>rzeprowadrono na tej
podstawie dokładne badanie mleka i' stwierdzono, że mleko dos•~•e
......, się do rąk konsumenta zbyt późno. Z tego powodu traci ono na wartości, zawiera dość dużą ilość ba.kterii i jest podatne na skwaśnienie.

ul. Traugutta 5, twierdzą. że
Dlaczego tak się dżi.eje?
Otóż do Miejskiego Zakładu zaopatrywanie się w mleko
~leczarskiego mleko .z punktow ~kupu przychodzi każdego dma do godz. 11 rano. Mlełys.
ko to magazynowane jest w
zakładach i rozwpzi się je do
przewieźli
.sklepów dopier<? dnia nastę22
pneg? rano, a więc po 2 ~ 05Ó
go?zina.ch. . Stacja san~tarn~ep1dem1olog1czna · zwr~c1ła się
Obok wielu kierowców eado. ~.akładu ml~c~arsk1ego wy
razaJąc swą opm1ę o tak dłu- mochodowych którzy mają na
niejeden
sumieniu
go magazynowanym mleku i swym
stwierdzając jednocześnie, że grzech jak nieprzepisowa jazlk h l
·
d ·
jedyny sposób poprawy pod- d
. . a, na uzywame a o o u,
, .
.
. . .
mes1ema Jakosc1 mleka w1dz1 co je.st przyczyną nierzadkich
w ewentualnym rozprowadza- wypadków na szosie - istnieni:i tego . artykuł1;1 .o. ki~kana- ją dzielni kierowcy, spełniaśc1e godzm wczesmeJ tJ. tego jący należycie swe obowi~zki.
Do takich m. in. naieiy
samego dnia, w którym mleko
ósemka kierowców PKS, a
sprowadza się do Łodzi.
mianowicie: K. Kmiecik, E.
Wydaje się, że rozprowadza
Komorowski K. Madanownie mleka Po południu nlezależnie Już od sprawy Jakości ski, J. Mact6sid, s. Płóciennik, A. Staniszewski, S. Zamle~a, o którą mu~imY walkrzewski i J. Pełczyński.
czyc - spotkał?bY się ze stroKierowcy ci od roku 1945
ny konsume~t~w z 2:2'd~w~leniem. Przec1ez kobiecie Jest ~o 30 czerwca 1952 r. przejeo wiele łatwiej kupić mleko chali w ekspozyturze osobopo pracy po południu, niż wej ponad 500 tys. ltm bez
wypadku 1 przewieźli każdy z
wcześnie rano.
chodzi o stanowisko nich około 500 tys, osób. Cią
JeśH
kierowników poszC1Zególnych gła dbałość o tabor, rzetelna
sklepów w tej sprawie, to jest uczciwa codzienna praca poono rozmaite. Część z nich, stawiła całą ósemkę w rzędzie
jak· np, kierownik sklepu .MHD najwybitniejszych przodowniprzy ul. Narutowicza 52 oraz ków pracy tego przedsiębior
ekspedientki flklepu PSS przy\stwa. '

przei ee hal i
ponad 500
i

41J)lf•[p~łlj)

~-- ~
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DYZUR POl.OZNICZO•
GINEKOLOGICZNY
Dz!§ dyżuruje cał~ dobł! azpltal Im. dr H. Wolf
ul. Łagiewnicka Zł.

WAZNll 'l'ELBl'ONY

NOWY !WlllCkOWllJ<lell:0 18)
Występy Opery SlasJdej
'ito«ot. Ratunkowe 18C-U g. 19 „Eugeniusz Oniegin"
strat Potama
POLSIUEGO
xorn. MlejBka MO 253-60 WOJSK.A
(.Jaracza 27-29) g. lll Miejski Ołr. Inłor. U9·15 „Grzech" - (dla młodz.
nledozw.)
l.ETNl (Plotrkiowska 94)
g, l9.30 „ObJe:łidżalnla

•

społeczna"

lllAt.Y <Traugutta t)
19.30 ,,Zielony gil"

g.

A. !!. nr s (PlotrkowIBka 95) , A. s . nr 8 (Ąrmil
Czerwonej 53). A. S. nr
128 (Zgierska 63). A. S.
(Franc:Jszkańska
nr la (Obr. Stalingradu BAJKA
„cztery serca" dod.
llll, A. s. nr 30 (Nowot- 31)
brzeg", g.
„Lazurowy
lld 91), A. s. nr 15 (Rzgo:wska 147), A. s. nr S 18, 20, dozw. od lat 12
(Gdańska 23) .
BAf..'tYK (Narutowicz• 20)
„Al«:Ja B", g. 16.30,
18.30, 20.30 dozw. od lat
A. I . n.r łt (Al. Kołctu
•zkl ł8) d:vturuJe co~ 14
dziennie.
GDYNIA (Przejnd 2) Program naukowo-eś-

•K,,IN4•

„Przegląd
młodzle:l:y",
sportowy 3-52", „Plov-

diw", "Hortobagy" g.
17, 18, 19, „Awantura
na wsi" g. 20 - dozw.
od la.t 1<1, program dla
nti.jmlod. „Korpctuszek''
g, 16.
MŁODA GWARDIA (dla
młodztety - Zielona ~)
„Na arenie" dod. „Mlodzl budują pok6J" g.
16, 18, 20, dozw. od lat 7
MUZA (Pabianicka 173)
„Na granicy" dod. „Roz
wól form zwierząt", g.
18, 20, dozw. od lat 12
POLONIA (Piotrkowska
87) „Dni 1 noce" g,
16.30, 18.30, 20.30, dozw.
od lat 12
PRZEDWI08NJE (Zerom·
sk!ego 74) „Kariera w
SprzyParyźu" d~d
mlerzefl~y za· Ł~bl\" g.
18, 20 , dozw. od lat 18
REKORD (Rzgowska 2,
111eoz:irnne z p0wodu remoptu.
ROMA (Rzgowska 84) _
„C.złowlek bez Jutra",
dod. „N&Me dzieci" g.
18, 20, dozw. od lat 14
I MA.JA (dawn Robot·
nik) - (<ila młodz. Kl-

Związek

Spółdzielni

Niektóre sklepy twierdzą, że
popołudniowa jest
niewygodna, gdyż w tym cza.
sie ilość klientów jest najwię
ksza i trudno będzie personelowi uporać się ze sprzedażą
•
. .
mlęka. TutaJ J~dnak mozna
przytoczyć fakt, ze dotychczas
~ sob_oty x:ileko sprzedawane
Jest rowniez i po południu, a
choć w sobotę ruch w sklepach
jest najwlęk.szy, to jednak
sprzedawcy dają sobie śwf.etnie radę.

sprzedaż

Ponieważ Miejskie Zakłady
Mleczarskie są za tym, aby
mleko dostarczać do sklepów
po południu, a Wydział Handlu nie ma tu żadnych specjalnych ,zastrreżeń, wydaje

w

dawne

i otwiera

nową

na Starym Rynku

Mistrzostwa
Wędkarskie
okręgu łódzkiego
Polski Zw. Wędkarski Ok::.
Łódzkiego organizuje w dniu
10 sierpnia zawody wędkar
skie o tytuł mistrza klas·Y wojewódzkiej. Zawody cdbędą się
na wodach Warty koło Wły
nia. Zapisy przyjmuje PZW
Okr. Łódf, ul. Sienkiewicz'ł.
W ramach zawodów odbędzie
się wycieczka autobusami dla
PZW
wszystkich członków
Okr. Łódzkiego połączona z
zabaw4 ludową.

szeregu kf;ięgarń „Domu
W
trwają obecnie remonKsiążki"
ty. Wiele z księgarń zostaje posze
rzonych oraz przenle<1ionych do
innych lokall. W sierpniu ulegnkomasa.cji dwie Istniejące w Ło•
dz! księgarnie z wydawnictw81lllł
radzle-0klmi, lctóre zostaną przrnieslone do lokalu zajmowanero
prz·ez antykwarla.t przy
dotąd
ul. Piotrkowskiej 105. Antykwariat zaś będzie .się mleś-cll przy
ul. PlotrkowiskleJ 133, gdzie znaJ•
duje się na ra.zle Je-dna z kslę•
garń rad'Zleckl-0h.
wydawnictw techKsięgarnia
ni-cznych przy ul. Piotrkowskiej 45
zostanie poszerzona o dodatkowy
lokal znajdują-0ego się obok skle
pu papierniczego, a księgarnię z
ul. Piotrkowskie! 50 przeniesie.
się na. ul. Stalina 41. Posr,erzy 111lę
również placówkę „Domu Książ
ki" prty ul. Piotrkowskiej 183
oraz o dwa loka.le powiększy się
księgarnię przy ul. Rzgowskiej 52.
w dniu dzl~leJszym „Dom Kslął
kl" otwiera nową k$lęgarnlę w
ostatnio wykońC2'0nym
pięknym
lokalu przy ul. Stary Rynek 8•
Nowa ko;lęgarnla posiada obs-Ler•
n-v lokal sklepowy, 3 mniejsze
lokale na magazyn oraz pomleS:B
czenl& na kslątkl w such~h, od
powlednlo zabezpieczonych plwnl
oetth. w wymienionej pla-06w~e
będzie się odbyWll.ła sprzeda4 be•
Ietrystykl, ksldek sz'lrolny>eh oras
(sl>
materiałów piśmiennych.

*

--

PIANINO pierwszorzędnym stanie sprzedam. Chojny ul. Sarmacka 10
Autobusem, III
front.
!10330-G!
2rzystanek.
ZA.OVIAR, PRACY
POTRZEBNA pomoc domoova. Sienkiewicza 3ł
(10331-Gl
m. 40
LOKALB
ZAMIENIĘ pokój z kuch
nią na 2 pokoje lub podobne. Wiadomość Pabla
nicka 139 m. l
INŻYNIER poszukuje po
mieszczenia przy eolidnej
rodzinie. Tel. 204-85 In-

Budowlaul. Naru-

że

stosownie

i Rady MLni-

pią tek przypada

Ogłoszeni a

Ll!!KAKZB
we zatrudni natychmiast Włókiennicza Spół
dzielnia Pracy „~snowa" Łódź, ul. Jaracza 40. Dr KOWALSKI specjaliskórno - weneryczne
Zgłoszenia osobiste przyjmuje Dział Perso- sta
4-7 Piotrkowska 175.
1966-K
nalny.
Dr Jadwiga ANFOROStarszego referenta Pracy t płacy, ślusarzy, wrcz skórne, weneryczrękawlczarki, szpularki, cerowaczki (jedwab- ne, kobiece 3-7 Próchnl9220
8
-Gl
<
zatrudni natychmiast Spół· ka '
dziewiarstwo)
dzielnla. Dziewiarsko-Pończosznłcza im. G. Dr MARKIEWICZ spec1a
1
llua ul. Jaracza nr 40. Zgłoszenia osobiste ~~z~~?c~~e~e~1~?r~~~~
19243-GI
1968-K slca 10~.
l'rzyjmuje Dział Personalny.

*

I

dzień

wolny od pracy, dniem przyjęć · jest najbliższy dzień powszed ni tygodnia. 1969-K

I

~:6 ~~~~~:~~z~~n;~~

9, 17-19.30 ut. Więckow
(8187-G)
sklego 28.
Dr KUDREWICZ specjalista w~neryczne, skórne
powrócił. 8 - 9.30, 3 - 5
Pioh1t_owska 106.

I

powiększa
ks:ęgarnie

się,

czący lub jego zastęp ca w piątki od godz.

Skręcarki, tkaczy na krosna angielskie (jedwab) i uczniów na krosna ręczne żakardo

Sluea.rzy i monterów (wagowców), kotlarzy•PecJaUstów aparatury chemicznej (na miedź
:l żelazo) i spawaczy elektrycznych zatrudni
Pracy „Kotlarz"
Spółdzielnia
natychmiast
osobiste
Ł6d "•" ul • PKWN nr 35 · . Zgło57:enia
.
.1948-K
l!rzyjmuje Zarząd . Spółdz1elpi.

•••

„~~8ó,

Łodzi

26 przypomina,

15 do 17. Jeśli

„Dom Książki"

To mleko, które ewent. io-.
stanie, może być przechowane
W dniu 22 lipca br. zostali
w lodówce do rana dnia następnego, gdyż lodówki posia- również odznaczeni zasłużeni
dają prawie wszystkie &klepy.

do · uchwały Rady
strów z dnia 14. 12. 1950 roku wszelkie zażalenia i odwołania załatwia przewodni-

azyny obr~czkowe, czyściarzy, strat.aków do
111traty P. pożarowej i przemysłowej oraz robotników gospodarczych zatrudnią natychmiast Zakłady przemysłu Bawełnianego im.
1-szej D:vwiz,11 Kościuszkowskiej Łódź, ulica
Łąkowa 23-25. Zgłoszenia osobiste przyjmuje
1963-K
·
Dział Personalny.

kierownik antykwariatu przy
ul. Piotrkowskiej 105, 84-letni
Juliusz Koźmiński, a srebrny
Tadeusz Mę
Krzyż Zasługi
czyński z _ księgarni przy ul.
Piotrkowskiej 147.
(si)

I

WhM~REM poŁOl>Zf;;fi

*

Pa ństwa

Głównego mechanika, tokarzy, ślusarzy, frełlerów, spawaczy, prządki, poniagaczkl na ma-

Wyższej pracownicy „Domu Ks·iążk1".
Zloty Krzyż Zaslugi otrzymał

i dyrektor
Państwowego Teatru Nowego
w Łodzi - Kazimierz Dejmek
odznaczony został w dp.iu 22
lipca br. orderem Sztandaru
Pracv II klasy - za wybitne
zasługi na polu krzewienia kul
tury teatralnej i całokształt
działalności artystycznej i pedagogicznej.
M. in. w tym'l:e dniu za wy1:.itne osiągnięcia artystyczne
orderem
został
odznaczony
Odrodzenia Polski - dyrektor
artystyczny Opery Sląskiej w
Bytomiu St. BeHna-Skuplew(zn)
ski.

*

Branżowy

towicza nr

tykułu.

łódżkiej
Rektor
Szkoły Aktorskiej

*

nych i Usługowychmi asta

łl\-laszynist!Cę, rymarzy, szwaczki, strażaków
do straży p. pożarowej zatrudnią natychmiast
Zakł ady W :o;rr<>hów Filcowych im. Tadeusza
Kościuszki Łódf, ul. .Targowa 2. Zgłoszenia
osobiste przyjmuje Dztał Personalny. 1939-K

klientom, to personel sklepów Jest gotowy do sprzedaży popotudnlowej tego &r

działalność artystyczną

za

~e nic nie stoi na przeszkodzie aby projekt ten zrea.llchoćby początko
zować termin badań lekarwo na okres próbny w okre skichTrzecl
dla kandydatów ubiegają
sle letnim f dostarczyó kon- cych 1!41 o przyjęcie na wyższe
sumentowi mleko 'wfełsze f uczelnie odbędzie się w dniach:
18, 19 i 20 sierpnia br. w Akadewartościowsze„
mieklm Ośrodku Zdrowia przy ul.
(kas).
Piotrkowskiej nr 99 w godz. od 9
do 111.
„06rą
lińskiego 175)
ZgłB!IUjąey się do badań lekar
lkich winni okazać wynik badado:.·
n.ta krwi na opad krwinelt (O.B.).
19.30 dolLW. od lat 12
W dnia.eh 1, z 1 ł sierpnia
Złotno)
90JUSZ !Nowe
1952 r. prowadZący meldunki win
SRODA, 30 LIPCA.
„Ucieczka. IS niewoli",
Musi Pan odda~
8. Masek roztio1enia z wydanych
złoty6
ni
tt.M,
'1.68,
UO,
Wiadomości:
dod. „Halinka w hucie
sprawę do sądu.
zgłoszeń na Upiec br.
szkła" g. 19, dozw. od 14.GO, 17 .oo, 21.00, 23.5Q.
lat 7
6.50 Polakie tan. melodie l11do-' ltozHczenla wraz ze zwrotami
(Xłlh'l.ekiego we. 8.~ Muz. poranna. e.30 Dla nleW')'konyatanych zgłoszeń nale
STYLOWY
123) „Nędznicy" II ser. obozów i kolonii letnleh. 11.4S j.y składać w Oddz, Handlu wlaś
dod. ,,czy wiecie ~e .•." „Glos mają kobiety". 14.30 Kon- clwej DRN.
4-51 g, 16, 18, 20, iiozw: cert Ork. Łódz. Rozgł. PR. 15.10
Nlezalel!nle od wycieczki do
od lat 14
„Opowieści morskie", fragm. po- parsuwy, którĄ org11nl1L~je ,.OrSWIT (Bałucki Rynek 1) wleści E. Hunga. 15.30 Aud. dl.a bla" i „Dziennik Łódzki", Pol„Albenlz", g. 18, 20, - dzieci. 16.00 Utwory na rótne in- akie Towarzystwo Turyatycznodozw. od lat 18
strumenty. 17.05 Pogadanka 4por- Krajoznawcze organizuje wyciecz
ZEGAR ZLOTOWI'.
TATRY (Sienkiewicza 40) towa. 17.45 Uczmy się jęz. rosyj- ki samo-chodami do żelawwej
„Bitwa. o szyny" dod. sklego. 18.00 Popularny koncert Woli, Ł~Ok:a, Spały, Nieborowa.
SPÓŹNIŁ SIĘ
„W kra}u socjalizmu" solistów. 19.30 Muzyika i aktua·l n. Arkadii,
Nagórzyc, Inowłodza.
5-51 g. 16, 18, 20, dozw. 20.00 Koncert Krak. ork. 1 Chóru. Informacje w biurze PTTK ul.
Jeszcze 4 dni do Ztotu.„ Ta'li
od lat 'T
„Tarcze" 5 odc. opow. A. Piotl'kOW6ka 70.
(Przejazd 2) - 20.40
WISŁA
VI Se·sja. Dzlelnlcowel R&dy móglby pomy§Let kto§, spoj21.26 Wiad. sportowe.
Czarskiego.
aktorki"
MaH:eństwo
Moo. tan. z płyt. 22.00 Rep. Narodowej Łódż-Sróclmleścle od- rzawszy na zegary zlotowe udod. „04 wełny do u= 21.30
Olimp. w Helalnkach. 22.ao Kon• będzie 1ie w dnl\l 31 lipca 1952 r. mieszczone na Placu Niepodle
branla." g, 15.45, 18. zcert
o godz. 17 w świetlicy pracowni- glo§ci i Placu Wolności. ALe
aymf. 23.00 Fragm. oper.
20.15, do7JW. od lat 14
ków Miejskiego Z&rządu BudynWt.OKNIARZ n> ó hnlków Mle:szkalnych przy ul. Klllń na szcz ęście Łod zianie wiedzą,
ROZGŁOSNIA ŁODZKA
,.r c
Zlot już stę zako'l'iczy!.,
że
lklero nr 95, tront, I PiPtro.
ka 18) „Pod niebem Sy•
Dzleel, które spóźniły sle I Obecnie interesują nas wiado6.15 Wladomok! dla wsi. UG
cylll" g. 16.30, 18 .30,
Rep. !!. Moskwy 11t. „Bi:4zte wlę- n!ę wyj~hały na. kolonie lctnlr mości związane z utrzyma•
20.30, dozw. od lat 18
WOLNOSC (Naplórkow- cej paszy dla bydła". ,,zo 1 17.18 TPD, moP,ą się jeS1Lcze z~łaszać niem i poglębieniem przedz!o·
skiego 16) „Przeczucie" „z mikrofonem prire11 mluto 1 do biura TPD przy ul. Plotrkow·
dod. „z kraju jezior , i w1e§". 7.35 Muz. ! komunikaty. sklej 102a I piętro, fron.t, do piąl towych osiągnięć.
wodospadów" g. 18.3(1, 16.20 Rep. !lt. pt. „Rozmowy I ku dnia 1 slert>nia 1952 r. w goCzy nie można postaw!~ na
lS.30, 20.30, dozw. od rozmówki". u.39 Muz. rozr. :s płyt. dzinach urzędt:1w11nia.
Po zgloerzenkl się wsey11tklch tym miejscu tablicy Hustrujo,17.30 Opowlad. B. Chęeh\skle10
lat 7
,,Awans prezesa Clełlaka". 11późnlonych, dtieci będą wysła-1 cej te sprawy?
ZACHĘTA (Zgierska !8) pt.
•
nieczynne z powodu 18.50 „A w nle>dzlel41 li ~ plosen- ne pod specjalną opieką na miej(a)
soe J'rzeznaczenla.
I ką" aud. słow.-muz.
remontu.

~~ew~::;:.

wiatowy nr 35-52,, PKF
31-52, dod. „w pałacu

Pracownicy poszukiwani

km

b

4 mi Iiony

df)

LIPIEC
DZIS
Rufin&
lllTRO
Jpa-eeso

rano ma swą tradycję, a popołudniowa sprzedaż nie bywygodna ani dla sklełaby
pów, ani też klientów.
Inne jest stanowisko kłeMHD
sklepu
rowników
przy ul. Piotrko"'skieJ 82 f
PSS Sienkiewicza 34, któ•
rzy uważają, że jeśli popołudniowe mleko jest świeższe i lepsze i jeśli sprzedaż
odpowiada
popołudniowa

d ·o konsumenta

l'n~gf',złe8' a• ~..- lf

SRODA

Wysokie odznaczenia

westy~j_e

pokój, kuch
ZAMIENIĘ
riia, ogródek na podobne
lub Większe. Wiadomość
Plu.ciennillv, Podmiej.ska
(10292-G)
15 - bloki.

drobne

POSZlTKIW PRACY

KllP'10-"l'll 'l 'F.llA?

SPRZEDAM 160 m o grodzenia z siatki, bramę,
furtkę, słupy żelazne. Wiadomość Nowe Złotno
ul. szeregowa 1 godz. 16
(10302-G)
do 20.

-

SPRClEDAM motocykl
BMW .250 Plotl'lrnwsk.a 130
(10170-G)
Mi dera
MOTOCYKL DKW 500 z
przyczepką sprzedam Piotrkowska 34 tel. 164-50
SPRZEDAM motocykl
DKW 300 Zielona 63 m. 10
łl0311-G)
godz. 17-20.
SPRZEDAM nową szaifę
przechową, Zakątna 45-28
(w podwórzu)

. ~--11--~--G-r-at-.-~.s.wL •.Pr~a.·1
-~-ruk-

~

ZGUBIOINO

Wejściówkfl

fabryczną. Nazwisko Antonina Wrzesińska, Gę-

sia 31 Radogoszcz.
ZGUBIONO Jeglt. Ubezp.
Społ. Nazwisko Henryka
SIEa ul. PKWN 33
SKRADZIONO le-git. zw.
zaw. Stefania Kaczyńska
Przeja.zd 20.
(10U2-G)
ZGUBIONO legit. sz.kolną na nazwisko Hentyk
Wierucki, Wólczańska 129
ZGUBIONO leCit. Ubezp.
SP..oł. na nazwisko Krebs
Arno żam. w Łodzi ul.
Felsz~ń&kie~o 25,
i!IGUBIONO bon mlęsttotłuszczowy
na nazwlsoko
Ewa Pęc:>Jkowskli, Abra(10152-G)
~go 19
leglt. zw.
ZGUBIONO
Zaw. Klapiak Krystyna,
Poconowsokiego 40
legit. Zw.
ZGUBIONO
z .a w. Krystyna .Tóf.wlik,
Poludniowa 18

średnim
ENERGICZNY
wieku poszukuje pracy
inkasenta
ekspedienta,
wejścl6wkt:
ZGU~IONO
lub pol'i!ei·a. Oferty Biu fabry
zną, nazw!Slco Ka
ro Ogl<>szeń Piotrkowska zim! z .16zefeckl, wieś
104a ,10334"
(11J275-G)
Bonarów.
ZGUBIONO wejściówki:
ROZN'B
.
.
na nazwisko
fa·bryczną
DREWNIACZKI artysty- W!o<łzimierz Oieśhikowcz.ne oraz . pantofle zam- ski, Malczewskl~o 52.
szowe poleca altlep
ZGUBIONO Jegit. Ubezp.
Piotrkowska 223
Nazwisk.o FranciSpoł.
szek Petj"kasza B, Josele
'ZOCJB\'
(10082-G)
wicza 9.
DNIA 27.7 1952 r. zaginął
w parku Poniatowskiego ZGUBIONO leglt. ttam•
piesek czarny rasy „Ra- wajową I inne. Nazwisko
wieś
!lerek". Za odprowadze-1 Siedlecki St~an,
nie pieska wynagrodzę . Hut.a Ani<>! W 1 ora~
Oraczewski Łódl, ul. LI legit. zw. Zllw. Anieli
~ )
(10262-G
Kimak.
powa 26 m. 16
- -~

-

c:J.ó_d.;. u.l. Zw.i.r~ 11. ~~Pan ~Ju..t....® 11.t_.j

I

Wt.ASCIClELKA zagub Io ZGUBIONO legit. szk<>!
n ego zegarka proszo.na ną na nazwisko Kazi
jest o zgłoszenie się do mierz Slusarczy•k
kiosku (Piotrkowska)
ZGUBIONO legit. szkollegit. zw. ną . Nazwisko Ewa Thiel
ZGUBIONO
Za w. Nazwisko Stanlsła- Al. Kościuszki 81
wa Grzegorzewska, Pl.
Wolnoś.ci 10-11
ZGUBIONO kartę melZGUBIONO legit. Ubezp. dunkową i pokwitowanie
Spol. na nazwlflko Ubysz na złożone dokumenty
Kazimierz Pl. Koście!- na nazWl5ikO Rosiak Wal
(9980-G) dem ara ul. Narut~wlcza
ny 4.
nr 40
(9988-1)
ZGUBIONO kartę meldtmkową
na nazwisk.o ZGUBIONO kartę m~lWłodzimierz L!nowslti
dunkową
na nazwl.s·ko
Piotr1kowska 147
JÓ'Zef Kaczuba Tuszyn352-45
Las
(9987-Gl
ZGUBIONO legit. Ubezp.
Społ. na nazwisk.o Artur
ZGUBIONO
zw.
legit.
Wróblewski Łódź, Pryn- Zaw. na nazwisko Marian
(9982-G) Krąźyński ul.
cypalna 57
Worcella
ZGUBIONO dowód kole- 11-23
(9648-G)
jowy nr 92336, kartę mel
ZGUBIONO
Zaw.
Zw.
dunlcową, legit.
książkę pona nazwisk? Krych Kazi datkową nr 1 i tachunki
mierz, Łódz, Wólczańska If-'l:iy 1'1. Pap1erman, Obr.
(10291-G)
(9993-G) Stali·ngradu 7
nr 51

-
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WYDA.TE Instytut Prasy „CZYTELNIK"

~Redakcja t Administracja, Łódź, ul. Plotrkowsika DS,

:;tel. Centrala 283-00, Red Nacz. 12~-Gł. godz. przyj.
;12-13. Sekre,tarz odpow. 204-75, godz. przyj. 10-12,
dział spćrtowy 208-95
lłl•lO,
:dział go&podarczy
'
dział mtejskt 114·-32, dział listów H3-80.
5i
![!Redakcja rękopisów nie zwraca, za treść t terminy
ogłoszeń nie bierze odpowiedzialności.
![!
~Dzlal ogłoszefl Piotrkowska 104a, tel. 111-50 1 114-75,
czynny 8-16, w soboty 8-14.
iPrenumeratę miesięczną zł ł.05, kwartalną zł tZ.15,
ip61ro<:znle zł H.30 przyJmują wszystkie Urzędy
:I Agencje Pocztowe oraz 11.stonosze mf~Jscy I wlej!!SC)" Jla terenle całej Polski w terminie do 15 ka:t•
dego m-ca na okres następny.
i
'iedaguje KOLEGIUM REDAKCY.TNE
~

.
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DZIENNI~ l-..Ó.DZKJ ~ !S! (2_ł_97) ;ł

Punkłacia

olimpijska

ZSRR na czele
__________________________________________________________________..,.______________ ____________________________________________________
,

Towarzys~i

mecz
piłkarzy polskich
T;;;~:::e tC:~s;;;,s~~:e~~~k~

PORYWAJĄCA WALKA CHYCHŁY
Niepowodzenia Krawczyka i

nie z reprezentacją tego miaTurnie.i pięściarski rozkręsta, wygrywając 4 :1 (3:l).
cił się na dobre dopiero dziś .
___
donosiliśmy o
Jeżeli wczoraj
zaciętych walkach, to dziś
ziś Unały
trudno znaleźć określenie dla
sto~nia ~eh . zażart:ścL ~rze:
W
Półfinałowe rozgrywki w ?a JednaK _prz~znac, ze :ivię;;ei
:koszykówce w grupie II przy- Jest w mektorych PO?ed:l'.nniosły następujące rezultaty: kac~ zapał1:1 d~ okład?.rna CIOZSRR po zaciętej walce poko- s~mt przecn':mka, m:z: wyso.
111ał Brazylię 54:49, drużyna kic~ wa~orow . techmcmyc~1 ·
USA zwyciężyła Chile 103:55. Mozi:~ J_~z z duzą p_ewn.ością
W grupie I Urugwaj poko- ust~hc, ze boks w mektory~h
a przP::ie
111ał Bułgarię 62:54, Argentyna kraJach. Europy,
w_szyst_kim w ;Ameryce Połudwygrała z Francją 61:52.
W ten s sób wyłoniono n.ioweJ steru3e wyrazme . w
kierunku zawodowych mamer
t
r tó
h
t
. ·
J~z. cz ekrec kmó ak1~ ws w . u~: i zawodowego stylu. Sędziooszy wF 1. j ą mmi.
rrteJU
A wi e także uleg a.J·ą t Y m su ZSRR USA
r_ gestiom i naj'ł.ryżej cenią siłę,
ranc a I
'
t '
sl~ut~c;zność ciosu, jak to już
gen yna.
agreFinałowe spotkania rozpo- p1saltsmy wczoraJ
sywność.
środę.
czynają się w

Od d
koszy kówce

f

•
Niemcy . zach. 3: 1
Jugosławia

Jugosławia pókon~ła "'. pół-

flnało:v~·m spotkam~ Niemcy

.zachoome ~:1: Wymk ustalony został JUZ przed przerwą.
Niemcy stavi.:ili J~gosławianom nadspodziewame twardy
opór i w drugiej połowie wyraźnie przeważali, jednak ich
niebywałą
wykazał
atak
ł
wprost indolencję strza ową.
Dość powiedzieć, iż w 71 min.
Stolenwerk nie wykorzystał
nawet rzutu karnego.
I;3ramk~ pa~ły w następuj_ące~ . koleJności: w ~2 min.
Mitle dla Ju~ła~1 •. w 16
Stolenwerk dla N1em1ec zachodnich, w 23 Mitic ! w 29
Czajkowski dla Jugosławii
---'-·-

Sobota _ 2 sierpnia

k"

pl ars 1ego

na: N1 ::~::;;rw!:c:.ur~~~

rze 8

finale turnieju piłkarskiego o

w sobotę na stadło.
w .Helsinkach Węgry z

kają się

Jugos!aw1ą.

o trzecie miejsce walczyć
będzie Szwecja z Niemcami
zach.

Jeden dzieńw Warszawie
Piękno nowej dziel ni cy
MDM i Pl. Konstytucji
wspaniałych

nowych gmachów

i ciekawa wystawa

X-lecie PPR
Potem przyjemny

spacer po

Wiśle

luksusowym statkiem
i obiad w gościnnych
salach „BRISTOLU"

•••

TO program wycieczki,
którą organizuje

•Dziennik Łódzkr i.Orbif
w niedzielę

3'sierpnia hr.
• • •

Karty uczestnictwa w cenie:
30 z1 BEZ OBIADU
i 45 zł z obiadem w
„BRISTOLU"
~ą, do nabycia w „ORBISIE"
ul. Piotrkowska 68.
Ilość mlejsq ograniczona.

Oz1'en'

kowa_ł raz na. ko:pus1e, raz na

głowie przec1wni~a.
go~a

,

d~1wnego, . <:e wszyscy v:1dz~
wie ~essi.Jhalle tł6czyl! się
koło rmgu, na którym Chy.
c~la i Wouters toczyli ten kap1talny pojedynek.
W trzecim
starciu tempo
nieco osłabło, a odnieśliśmy
nawet wrażenie, jakby Chynie miał dostatecznie
chła
dobrej kondycji, bo w końcówce lepszy był minimalnie
Zwycięstwo Chychły
Belg.
było jednogłośne a świadkowie mistrzostw Europy zgodnie twierdzą, że Chychła jest
w, jeszcze lepszej formie niż
w Mediolanie
·
Krawczyk, który startowal
w kilkanaście minut później
zakończył swą kar)erę już ,,.;

1

że został po prostu zdemolowany. Polak zaczął nawet

'

błyskaw1'cznych

nokauto'w

Pappa, Jormy,
i 2-mełrowe. go kolosa , - Sandersa

WYELI~INOWANY

trzech pól.finałów 41>0 m dow.
gosławia, Belgia i Hiszpania. kwalifikowało się do filllalu s pty
1
czasami.
najlepszym!
Włochy, Węgry, Holandia i 1 waków
Gremlowskl startowa! w pierwgruswoich
w
wygrały
Belgia
szym półfina,le, w którym zwy.
cięzca Boiteaux (Fr.) wynikiem
pach wszystkie spotkama.

Węgry, ZSRR, Holandia, Ju-

z

Z grupy 1 pierwsze miejsce
w półfinale wywalczyły sobie
nad
USA po zwycięstwie
Austrią 4:1. Podobnie w gru-

pie 2 zwycięstwo ZSRR nad
Niemcami zachodnimi 6:2 dało drużynie radzieckiej awans
do następnej rundy rozgry_
wek,

na:szybsze

ustanowił rekord olimpij4.33,1
ski. „
Gremlowskl został wyellmlnowany w pól.finale, przy czym jego czas byt 13 z kolei we wszystkich pólflnalach .
MILNIKIĘL SZOSTA
trzech pólfińalów na 100 m st.
grzbiet. w konkurencji kobiet
kwalifikowało się do finału 8 zawodniczek z naj•l epszymi C1Lasami. Reprez~ijtantka Po\skl, Mili111kiel zajęta 6 miejsce w swoim pól
finale 1 została wyeliminowana.

W finale 200 m klas. w konku-

rencji kobiet duży sukces osiąg
reprezentantki Węgier. szekely zdobyła zloty medal, jednocześnie ustanawil[łjąc rekord olim
pijski wynikiem 2.51,7. Nowak zajęta drugie miejsce, zdobywając
srebmy medal.

FINAŁ ł

X 200 DOW.

MĘŻCZYZN

nęły

D-3-10691 .

z

I

8,31,1 (rek. olimp.)
1) USA 2) Japonia - 8.33,5
3) Francja - 8.45,9
4) Szwecja - 8.46,I
iJ. WęgrY. - 8.52,6 . '.

ich 27

Polscy szabliści
w półfinał•
turnłelu
drużynowym
W
szermierczym w szabli nasza
drużyna

zakwalifikowała

s~

do drugiej rundy, a po dalzwy- szych walkach weszła do pół

Zdawało się (na pierwszym miejscu
HELSINKI.
nam, że owacja jaką Finowie cięzcy.
zgoto:ivali . Chychle po jego
WAGA LEKKA
zwycięstwie nad Woutersem
wyczerpała już temperament Issabeg (Iran) - Addelrahman
dyskwalifikację.
stałych gości łfessuhalH. W (EgLpt) przez
(Da"nla) - Diba (Braniespełna godzinę później by. Joergensen
zylia) przez tko, Linde (Płd.Afry
liśmy świadkami jedynego w ka) - Pasha (Pakistan) przez tk<>,
Vescowi (Włochy) - Welter (Luk
swoim rodzaju aplauzu.
Cunnarson
semburg) przez tko,
Działo się to w II rundzie (Szwecja) Grotty (Irlandia),
spotkania La.szlo Pappa z czar Mueller (Szwajcaria) - Linemanne (Holandia) przez tko, Heldenyni ja~ .smoła Murzynem ma.nn
Buda!
(Niemcy zach.) amerykansk1m 'Yebbem. Pap!? (Węgry).
dosłownie r~zmósł W~b-ba ;
w It rundzie strasz11wym1,
WAGA L.EKKOSREJ>.NIA
ciosami ciężko
miażdżącymi
11.,.i.Herrera
go znokautował. P,ubliczność nlan (Iran) ,(Arsentyt\.a)
Spi's~of (Bułgaria) a Papp powędrował Foster (Anglia), Kontula (Finlanszalała,
do szatni na ramionach roz- dia) - Serbula (Rumunia), Hamberger (Austria) - Rammo (Saaentuzjazmowanych ·Finów.
Matiur-'1), Mazzlngt (Włochy) (Luksembu.rg), Chase (Kanada)
ssi
rawielkiej
tej
Tajemnicę
dości wyjawił nam jeden z - Quil!e (Francja).
fińskich dZ'iennikarzy pokaWAGA SREDNIA
zawszy program turnieju, w

N~coloff (Bułgaria) pok0111ał StuKontny
(Luksemburg),
ermer
do Grzelaka, kt6ry wany już został na zwycięz. (CSR) - M&turano (Argentyna),
leżała
(EFahima
(Anglia)
Gooding
ostatecznie odniósł zwycię- cę wagi lekko-średniej.
Tita (Rumunia) - Duggane
Nie wszystkim jednak Wę .:Zipt),
stwo na punkty
Sentimertt! (Włochy)
({rlandia.),
Po, walce tej Grzelak za- g:om wio?ło się tak pomyśl - Niedevhau.ser (Szwajcaria), de
- Plachy (Wę
(Brazylia)
Paula
kwalifikował się do spotkań m~. Budai prze.grał wysoko z

Do półfinału turnieju w
piłce wodnej zakwalifikowało Pływanie
się 8 drużyn (po dwie pierwGREMLOWSKI
sze ' z 4 grup): Włochy, USA,

Ona Jedna
·

• ••
bardzo dobrze, odważnie od•
P?wiad~jąc. na pierwsze ata- 1 Olimpijskie zawody jeźdzlec~i. radz1eck1e~o olbrzyma, ale kie rozpoczęto konkursem uJUZ w połowie . rundy zmu-1 jeżdżania konia, w którym
s~ony był o~raniczyć swe ak-, startowało 27 jeżdźców, a
C.J~ wył~czme _do obrony. P.0 - wśród nich młoda Dunka Hartęz.ne. sierp!. 1 proste g~oziłyl tel.
Dur:ika stoczyła pię~ną i po:
kazdeJ chwili nokautem: 1 ~~prawdy ze strachem. llczylis-1 ~Yy.'~Jącą_ v:al~ę z naJlepszy?11
my sekundy brakuiące do iezdzcam~ swiata, zdobywaJąc
medal
srebrny
os~ate~zn~e
gongu.
W II rundzie Gościański li- ohmp13sk1.
czony był na stojąco do oś-I Zł?ty ?1~d~l ~dobył w k~nmiu, w parę ledwie chwil, k_urs1e ~iezdzama Szwed Hempóźniej padł na deski był za. r1ch zas brązowy Francuz Joumroczony gdy na osi~m przy. I sseaume.
j
·
·· d ruzynowe
'
'
i · W k on,rnrenc11
pozycję
mechanicznie
jął
złoty medal zdobyła Szwecja,
walka została przerwana.
srebrny Szwajcaria, zaś brąZootvel
zowy Niemcy zach.

Zwycjęsłwa:

Była ~o

fmałow i. me

ZSRR i WęRrY wpółfinale piłki wodnej

~4~D~Z~IE~N~N~IK~Ł~Ó~D~ZK~I~n~r~l8~l..!_(=2..,.,(i9=t„

t

szybki, . ata~ował
błyska~ica
ktorych
doskokami,
nagłymi

WczoraJ póżnym Wieczorozgrywano
Messuhalli
dalsze spotkania ellmJnacyJne
turnie.iµ bokserskiego.
ostatni z Polaków
Jako
walczył w wadze półciężkiej ćwlerćfinałowYch. Obok niego
GRZELAK. Miał on za prze- w dalszych eliminacjach wal.
ciwnlka Austriaka Fitznera. czyć będą:
HamalaL
Niedźwiedzki _
:Spotkanie nie nale-tało do
.u.
F"
zbyt ciekawych I runda była
·
w 11 star- nen ( mian-> •
bezbarwna, dopiero
Galasso (BraJ?rogos:i: cłu Grzelak rozkręcił się t
kilka razy celnie trafił swego zyha),
Woblers
Antkiewicz
przeciwnikl Austriak walczył
nieczysto t • otrzymał napom-1 (Niemcy zach.).
Chychła _ Davolos (Mek.
niente za biele otwartą ręOstatnia runda na. syk)
kawlcą,
•
'

Węgierki

połowie II rundy. Jego przeciwnik Tiszin (ZSRR) na tychmiast po gongu ruszył do huraganowego ataku, zepchnął
Polaka do biernej defensywy,
wkrótce rozbił jego podwó.iną gardę i w drugiej rundzi~
Krawczyk 3-krotnie zapoznał
się z,deskami, nim przyszło
wybawienie ze strony sędziego, który przerwał tę nierówną walkę, ogłaszając zwycięstwo Tiszina przez t ko
jak Kra~czyk
Podobnie
krótko walczył także Gościań-'
ski Spotkał on się z Soczikase~ i nie potrzeba dodawać,

całe serie celnych c~osów lo-

w~lka
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tytuł mistrza Olimpiady spot- w

nie

zgrzyt zepsuł nam i tak nie
najlepsze humory, mieliśmy
v.ryjątkową satysfakcję zbierania gorąc~ch gratulacji za
Chychły.
wspaniałą walkę
Chychła spotkał się :z Woutersem (Belgia), z którym
przed rClkiem stoczył półfina.
łową walkę w Mediolanie.
Wouters jest świetnym bokserem i w nim Belgowie pokładali wszystkie swe nadzieje
. .
obserwo dwie rundy
Przez
.
.:
walprzepiękną
wal!smv
Najwyższ? . pochwa~a
kę.
me
pięściarza
tego
dla
jest przesadą. Polak był jak
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Hels1'nk1' - z ostatniej chwili
------------------

fJ'nał łurn1e1"u
'łk

Odczuł

cała
z nimskórze
wrazswojej
a .na
Nowara, to
polska kolonia w Helsinkach.
Na tle Pakistańczyka Mohameda Polak był skończenie
Jego
technikiem.
lepszym
przeciwnik wykazywał większą bojowość, a chociaż rzadko tylko trafiał Nowarę częściej miotając się po ri~"U w
zaciehlości,
pasji
bliskiej
uczynił na sędziach większe
wrażenie i przyznano mu _
jakże niesłusznie - zwycięcięstwo. Stop. Nie na wszystkich sędziach. Irlandczyk Dawind i Egipcjanin Afifi punktowali walkę dla Mohameda.
~och Dillardl przyznał zwyC1ęs~wo· No~arze. prtew~gą 2
pun~tów. D1!lard1 ~na s;ę ~a
boks~e. i mozna wierzyc, ze
to
wypunktował
uczciwie
spotkanie. Innego zdania musimy być o dwu poiostałych
jego partnerach,
Nim jednak ten brzydki

I

Gościańskiego

Nieoficjalna punktacja PG
9-ciu dniach igrzysk olimpijskich jest następująca:
ZSRR - 445 pkt.,
USA - 319,
160,
Węgry 4) Szwecja - 139, 5) Niem.
cy zach. - 99,5, 6) Finlandia
- 93, 7) Szwajcaria - 79,
8) Włochy - 78, 9) Anglia
76, Hi) CSR - 75,5.

gry).

.a
Heidemanem,
Niemcem
Faze Kas został bezapelacyJ.
WAGA POŁCIĘZKA
nie wypunktowany. p~ez Ho.
len?ra Past?ra. W1elk1e :ivra- Kistner (Niemcy zach.) pokonał
ieme uczymł dziś Południowo Warde (Indie) tiko.
...
.....
kt•o,
k N"ieman,
·
Af ry k anczy
wAGA c1Ę ... KA
ry w wysokim stylu, wypunkto
(Jugosławia) wygrał
Po z Krlzmanlc
wał Niemca Gorgasa.
Furetza (Rumunia), Hernand
rewelacyjnym (Anglia) - Sartorem (Argentyna),
wczorajszym
nad Ni,eman (Płd. Afryka) - G<>rgezwycięstwie Webstera
mistrzem Europy Schilingiem sem (Niemcy zach).
jest to już drugi świetny wy.
stęp

pięściarzy

afrykańskich.

południowo

Deszcz

finału.

Polska znalazła się w jednej grupie z Belgią i Egiptem
i wygrała z Egiptem 10:6, a
Belgia pokonała Egipt 9:5.
Do półfinału w~szły Wło
chy, Anglia, Węgry, Austria,
USA, Francja, Polska, Belgia.
W półfinałach Polska wylogrupę razem z Wło.
sowała
chami, USA i Anglią.

Budapeszt

ubiega się
o zorganizowanie

,CVll Olimpiady
Radio Budapeszt ogłosiło, te
Budapeszt sta-rać się będzie o
organizacji
przyznanie mu
tgrzysk Olimpijskich w 1960
roku·

Dalsze

zwycięstwa

koszy karzy polskich
w Chinach
SZANGHAJ. Koszykarze pol
scy rozegrali wczoraj SP<>tkanie z robotniczą reprezentacją
Szanghaju. Mecz zakończył
sie zwycięstwem drużyny polskiej 78:60. Natomiast koszykarki spotk,ały się z reprezentacją akademicką Szanghaju,
wygrywając 69:40.

pokrzyżował

efektowne
w
widzieliśmy
zwycięstwo
wadze ciężkie}, kiedy 2-metrowy olbrzym amerykański
Sanders błyskawicznym cio- Trzeci dzień tenisowych ml-1 padków że słaba zawodni cz•
Josta strzos~w polskich nie przebiegł ka zdob'ywa w ciągu całej gry
znokautował
sem
(Szwajcaria) w pełni uspra- zgodni~ z planem. Pogoda spła zaledwie jeden lub dwa gemy
Bardzo równą formę wyka·
wiedliwiając swe pretensje tała .figla organizatorom i w
popołudniowych zał Ksawery Tłoczyński, który
do rywalizacji z Soczikasem godzmach
Tak ,silna i wyrównana staw- przerwano pięć gier z powodu gładko rozprawił się z ruty•
nowanym Bratkiem. Wynik
ka jak w wadze ciężkiej jest ulewnego deszczu.
w dniu wczorajszym zapa- 6:1, _6:2, 6:0. Również Chytrotylko jeszcze w półśredniej.
Główny. rywal Chych~Y. - dła decyzja odnośnie gry Pią- wski nie miał wiele kłopotu w
Torma, wal~zył z :An~h~iei:n tek _ Kwiatek, która nie od. sp~tkaniu z Boncolem, wygry
Molneye~ t .b~naJmmeJ n~e była się z powodu niestawie- waJąc ~:2, ~:1, 6:1. Pozostałe
zach"'.ycił choc1az "{Y_grał do~ć nia się Kwiatka, kontuzjowa- ~Y poJedyncze dały następu
Tomaszewrezultaty:
pewme. W nas!ępneJ rundzie nego po meczu z Borowcza- Ją~e
~orma spotka s1~ z An:eryka- kiem. Kierownictwo zawodów ski - . Olszowski 6:0~ 6:1, 6:4,
n.mem Gage, ktory dziś zno. zdecydowało grę tę roregrać B.ucha~1k - Wawrzynczak 6:1,
Tomaszep· t 8.6, 6.2.Marczek kautował Francuza Belcame. . nie zalicza. walkow
Szczerbakow miał olbrzymią kowi. Spotk~ie odb:~e ~fę "'.ski II - 6:4, 4:6, 1:6, 6:4,
.
,
.
p~zewagę n:i-d Argentynczy- o ile warunki atmosferyczne 6 .4·
dniu d . . . Gra po,7edyncza kobiet: Le·
k1em Sarfath, który trzyma- na to pozwolą
ZlSleJ biedyńska - Gradowska 6:0,
' w
niem tylko bronił się przed szym
6:1, Andrutowa - L!cisówna
·
nokautem i został w III rundzie zdyskwalifikowany. Nasz Po trzech dniach turnieju 6:2, 5:7, 6:4, Panasiuk - Pastary przyjaciel Linea (Rumu- można stwierdzić, że poziom licowa 6:2, 4:6, 6:1, Ryczków•
nia) szybko ostudził zapały mistrzostw jest bardzo nie- na - Zięba 6:0, 6:2 KubalanCascue (Wenezuela) i od poło. równy. Obok rutynowanych ka - Jelnicka 6:1, '6:4.
wy II rundy był absolutnym tenisistów do mistrzostw zgło Rozpoczęto również grę PO•
panem sytuacji wysoko WY- siło się kilkudziesięciu zawo- dwójną mężczyzn. Olejni.szyn
a najbliższy prze- dników, stanowiących bardzo - Trechciński pc.,konali parę
grywając,
Laskowski 6:0,
ciwnik Chychły Davolos (Mek niską klasę i dlatego w wielu Iwancow Filipińczyka wypadkach, zwłaszcza w grach 6:3, 4:6, 6:0, zaś Bratek-Slupokonał
syk)
pojedyńczych kobiet, rozgrywa sarz wygrali z Dębińskim Tunacae pr„ez t. ko.
Inne walki prz.yniosły nastę- nie meczów było tylko formal Stęszewskim !i;O~ 6:1, 6:3.
Z, S.
'· nością. Jest wiele takich WY-;
pujące wyniki;
Jeszcze

jedno

plany tenisistów

•

