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. i sprawcami „kryzysu berlińskiegO"

Os~1~dczen1~ naczelnego dowódcy radzieckiej strefy okupacyjnej -

marszałka Sokołowskiego

S ~re'a rad ziecka i:iogła?y dosta~czyć zachod uchwały Rady Kontroli z 30 listopada 1945 nich sektorów banknoł.6w w n ieograniczonej
·
mm sektorom pahwa i surowcow. Tak oto roku
). dla utrzymania handlu mi ędzy stre- Ilości. W te~ sposób mogłyb! zach??nle wła
przedstawi a s ię prawda o tzw. „blokadzie
~erlina" . M'Jcarstw;;i zachodn:e domagają g farni i komunikacji międzynarodow,~j dze oku~acy_Jne spowodować mflancJę w stre·
si ę, aby ~rzed wznowieniem rozmów na te- mocarstwa okupacyjne koriystać będą ze fle radzieckiej.
Wyżej przedstawione propozycje nte świad
mat B.erlln.a zn i es i on~ zostały ogran.iczenia wszystkich dróg kolejowych 1 rzecznych.
komuni kacn r.ie. Żądanie to stanowi Jaskra- . Propozycje radzieckie zmierzają do norma czą o dobrej woli gubernatorów zachodnich.
wy dow.ód. ze mocdrstwa zachodnie nie u- ltza<;ji komunil:ta:ji między Berlinem a str~ Wręcz przeciwnie, ujawnili oni agresywną
h
ł · .
. . ś .
h ć t
względlljają zawartego w l\loskwie porcnu farni zachodn1m1. Gubernatorzy zachodm
mienia o równoczesnym zniesieniu ogNni. pragnąc znaleźć pretekst do zerwania roz: c ę o rzyman 1a rnoz1iwo c1 wywo ama c aTo
radzieckiej.
~trefie
w
czeń komu.nikacyjn~cłi I wycofaniu z obie- mów, domagali się, aby sprawa komunika- osu gr>~YJodarczego
gu w ~erlln!e drugiej waluty, tl marki 7 a- • cjj lotniczej 70 stała zdjęta z porządku dzien stanow ..; i:o zachodnich władz okupacyjnych
I nego. Wyrazili oni pogląd, że sprawa ta mła?o na celu zerwanie rozmów, aby nie dochodnieJ.
PYTANIE: Jaki był przebieg rozmów znajduje się w Ich wyłącznej kompetencji. puś~ć do wprowadz.enia w życie porozumie·
Należy w tym miejscu przypomnieć, ze 30 nia czterech mocarstw, osiągniętego w Mo·
ml~dzy 4 guberńatorami wojskowymi w Ber
listopada 19ł5 ·r. Rada Kontroli powzięła skwie.
lin.eł
. ODPC?WIEDZ Rozm-0w:v te rozpocząły uchwałę, stwierdzającą, że komunikacja lot\ PYTANIE· Jak się przedstawiała
sprawa
,
. ·
.
się. 21 s·e;pnia. I zostałv przerwane 7 wrze- nicza mi~dzy Berlinem a strefami zachodni- I nawiązania
stosunków handlowych między
0
na ządan1e gen. C!a:v'a Na początku mi będzie utrzymana jedynie dla zaspokoje
śma
.
•
innyoraz
zach'\inimi
strefami
a
Berlinem
mocarstw
oktipacvinych
wo.isk
.na. ~tanowiło ~o cios d/,a przemyslu za- utworzono komisję ekspertów dla zbadania nia potrzeb
Władze · radzieck:e mi krajami?
zagadni~ń komuni~acyjnych i finansowych. zachodnich w Berlinie.
.
.
chodrttwh. sektoro11J. .
Z faktow tych wynika Jasno, ze zachod- Eksperci zachodm me przedstawili żad- oparły się w swych propo?.ycjach na tej
ODPOWIEDZ: Władzie radzieckie dążyły
nie mocarstwa okupacyjne postawily so- nych konkretny• h wni0sków, C'J spowodo· uchwale. Jest rzeczą oczywistą, że należało
do rozwiązania lego zagadnienia w sposób,
bie za cel zdezorganizowanie życia gospo- wało pewną zwlokę w pracy gubernatorów wprowdz.ić kontroli: organó..,v radzieckich nad
.G~bernatorzy ~otr1ebowali' jeszcze naj- transportem towarowym, lądowym t lotni· odpow; adający wszystkim partnerom. W dniu
darczego strefy radzieckiej. Raikieckie
wladze okupacyjne w żaden sposób nie md wyzeJ . 3 lub 4. dni, .a~y zakończyć na~ad! czym, .aby nie dopuścić do nielegalnego prze 25 września br. rz.ąd radziecki zgodził się na
to, aby stosunki handlowe Berlina ze strenad meuzg'Jdmonym1 1eszcze sprawami f1- mycama walut. ·
od . •
t
l .
PYTANIE: Jakie było stanowisko władz rami zachodnimi 1 zagranicą odbywały się na
!1ansowymi i J:ianrllow:vmi. Następnie nale·
•
fl Y 8tę na 0 • zg Z~PYT ANIE· J~ się pr_zed~tawia prob~em zało prze?st~wić 4 rządom sprawoz\i3.nie z radzieckich podczas rokowań berlińskich w podi.tawie licencji, wydawanych przez czte· k.ieJ· d o rostrcmną kl)misję.
co do których sprawi'e wprowad zeni a mark'1 ra d z1ec
problemów,
. ·Czy mozna uwzględmemem
t. zw.
. .
t 'ł
ż d
· • „blokady d ·Berhna
uwazac za uzasa mone ą ame mocarstw nas ąp . o porozum1eme, oraz problemów, któ Berlina i wycofania marki zachodniej?
Propozycje zachodnich władz okupacyj.
.
okupacyjnych w sprawie uprzedniego zuie rych nie można był.-. uzgodnić. Jednakowóż
ODP.O~IEDż: .wł~d~e . radzieckie k1er·J- rych · d~ jednak w tym kierunku, aby nie
sienia „blokady" Be.::-lina, jako warunku 3 zachodni gubernatony nie zrodził! się n&
prowadzenia rokowań w sprawie Berlina? to.• Gen Clay nalenł na przerwanie roko- wały się m.struk~Jam1, Jaki~ wszyscy ~uber dcpuścić do udziału adm inistracji radzieckiej
natorzy woJskow~ otrzymali. Instrukc1e te w regulowan:u han·d lu Berlina. Rzecz. jasna,
· wan, co też nastąpiło.
.t
OD
0
ły
.
PYTANIE: Jakie było stanowisko władz przewidywały, że mar~a radziecka będzie je- ·' a rad..,,~ckie w' "'e kupac .
BYŁO I NIGE MA
„ADNPEJWIELDOK:ADNYIE
YJne me mog
iau . o
' '
dyb~ radzieckich p'Jdczas rokowań berlińskich w dyną walutą w Berli?1e, a ~arka zacb~dnia .B~RLIN A.
.
B
z.,
blokada taka miała mieJSCe, to ludnośc sprawie znies'.enia O"Ianiczeń komunikacyj- zostanie WYfJOfana rown!'czesnie ze zniesie- copuiHć do tego.
Z faKtów wyżej przedstawionych wy 1Un,
mem ogran1neń komunikacyjnych. Czterej
·
"'
Berlina pozbawiona byłaby możliwości nych?
ODPOWIEDZ: RadLieckie władze okupa- guberi:atorzy otrzyma!i w związku z .tym 7e radzieckie władze -okupacyjne już w picrW'
otrzymania żywności, paliwa i innych artykułów pierwszej potrzeby. W istocie rze cyjne dążyły do tego, aby znaleźć odpow;e· szczego!owe w~kazówki, dotycząc.e wymiany szym mo~encie rokowań berlifrfdch na•knęn;;i !!'.arkę radzieck~ w sto l? się na negatywne stanowisko g'.lbernat.1.
czy ~ALA LUDNOśO BERLIN A MA d~ą podstawę, któraby umożliwiła wznowie :~t z~chodn:ch
1
uhl.l, -d ?sńtybtucdJ! tbankohwY.cdh 1 kredy rów ; r!-:0 ' " rh. Ch'Jf: k0misje ekspertów nla
MOtNOSO OTRZYMANIA WSZELKICH me normalnej komunikacji mię:lzy Berlinem t
u ze owyc 1t .
owyc , zaga me
a strefami zacho-dn'm·1
Rzecz jasna że obowiązek regulowania 0 _ sprc.·.v f.nansowych, kcmurJkacyjnych i Łi·.m·
.
, .• ' .
W d
NALEtNYCH JEJ TOWARÓW, W TEJ
7
d1owych c•iągnęły .... ~związanie wielu pr0b!e.
. .
.
. . .'
n. wrzes.ma radz1eck1e w1adze okupa b t
.
LICZBIE RóWNIEż WĘ'GLA NA ZIMli'
ro ~ p~em~znego Berlina. P?W1men nalezeć
cyJne przeds~awiły następuJące propozycje:
'i! ,
) wszelkie ogran:czenia ruc~tl kolejowe do mem:eck1ego banku em1syJnego strefy ra- n·ów. to .' ednak gt·bernatorzy zachodni n:e
RAJ?ZIEf!KIEGC? SEKTOR~ ~11.IAST A.
~o i samochod'Jwego, wprowadz<me radzieckiej. Dla kontroli nad praktycznym u w ~±ali za stosowne doprowad7Jć rokowań clo
Jedyn:e opor ma~pstratu berhnsk1ego, posłusznie wykonuJącego rozkazy zachod- po dniu 30 marca 1948 r., zostają zniesione. wykonaniem zarząd.zeń f'. nansowycrf. zwią- końc :3. rrzebieg tych rokowań ujawnił, że
ruch towarów i pa<.aierów między Ber zanych z wprowadzeniem jednej w'atuty w gu \iernatorzy zachodni przystąpili do rozmów
nich władz okupacyjnych, pozbawia lud. line~ a zachodnimi stre~a~i okupacyj Berlinie, miała być powołana d~ życia ko- z postanowleniem żerwanla ich.
ność ~erlina możliwości zaopatrywa.nia się
bezposrednio w sklepach na tereme za- nym i b~dzie się odbywał na lmu Helmstedt misja finansowa skladaJ'ąca si„ z przedsta- ' PYTA"TIE .· .;_:._~ J S<' ,..-rsoekh,iwy roz·
J.'
"
'
- Berlm
ł
D
· t
kt •
hodn' h
na linii Helmstedt - Berlin prze jeż· wic1eli czterech mocarstw. Jednakowoż gu- wi<:z:l:i~a „kryzysu bcrli1iskiego"?
c t ic se olrtov: mia:5 a. . ~o?o opl acadżać będzie na dobę 16 pociągów , w bernatorzy zachodni pragnęli rozszerzyć komny ransport . o mczy zywnosc1 I węg a ze
ODPOWIEDi: Rząd radziecki zakomu•
petencje wspólnej komisji finansowej do tast;ref zachodm~h przez ~· z:v. .„most po- tej liczb '. e 3 wojskowe pociągi,
wojskowi i cywilni pracownicy władz k;ch rozmiarów, aby uzyskać wpływ na po- nikował 25 sierpnia, że gotów jest prowawietrzny" - Jest przeds1ęwz1ę~iem czysto
cizić dalsze rokowania w sprawie B~rlina.
okupacyjnych, posiada j ący ".lbywatel- l: tykę fi nansow.ą strefy radzieckiej.
propagandowym. Obarcza to Niemcy zbęd
. na podstawie porozumienia, osiągniętego
..
. .
.
stwo jednego z mocarstw okupacyjnych, lenymi wydatkami.
Prz.eds~awlc1el W1el~1ej ~rytan11 wystąpił w l\fos1mie w dniu 30 sieTpnia. Od rządów
,,Most powietrz ny" służy również rlla gitymować się mają P'.ldczas przeJtraczania
granicy swym dowodami os'.lbistymi Nie· z wruosk.em aby komisja finansowa czterech USA, \';'1"elkleJ· Il""._..an1·1· ·1 Fra.ncJ'·1 za]e,;~,
d . t.
7
.
.
"'·•
· ··•
d · ł l 'ć b k
ł
k t 1
t
.
. ·
t może usprawiedliwiać
·
prze mio ow istz m1.eccy pracownicy
~
war
wywozu
an u więc, czy dojd 1je do porozumfonia w spra·
z1a a nos
on ro owa a
władz okupacyJnych me mocars w
n· osciowyc
B Z'na
..- , mogą korzystać z wojskowych środków ko· emisyjnego strefy radzieckiej. Oznaczałoby wie BerliJ,n. W•JsiłM. zmierzaJ·ące do roz·
t
.
~r ~ 't co ie t " W b
"
t:> przekazanie mocarstwom zachodnim kon. 0 ecn~.J sy uacJi, mun ikacyinych.
mem~ e.g~ „mos u ·
cztery władze okupacyjne mają wydać holi nad życiem gospodarczym strefy radziec wiązanb. problemu Berlina przy pomocy
gdy istmeJe „most powietrzny - BERrzecz
innych sposobów, obliczone są
zakaz przewożenia marek zachodnich i kie'
LIN JEST ZAOPATRYWANY PRZEDE
jasna - jedynie na przedłużenie obecnej
.
.
•
· J.
WSZYSTKIM PRZEZ STREFĘ RADZIEC wschodnich z jednej strefy do drugiej.
Co . w1ęceJ, gubern~torzy zachodm doma- sytuacji w Berlinie, co nie może doprowałączno~ć . lotnicza, której u.trzymai;iie
KĄ. Codziennie otrzymują zachodnie sekjest konieczne dla zachodnich woJsk gali się. aby bank emisyjny strefy radzieckiej dzić do takicl1 rezultatów. na jakie liczą .
tory Berlina ze strefy radzieckiej około
900 ton towarów, nie licząc węgla, towa- okupacyjnych, odbywać ~ię ma na p'.ldstawie dostarczał instytucjom kredytoWYm zachod· zachndnie władze o"kupacyjne.

duJ·„cych rpoko_n cz~m ~. ze ~trd: .1 -~fl. .
w SLr enP I · z1ec:i1eJ oraz
się
~
przy~mować przek azy pienięine na strefę
ra~ec~ą. Vv ten Eposób mocarstwa zacho
dme zmosły swobodny obieg pieniędzy na
terenie Berlina · i spowodowały dezorganizację berlińskich instytucji kredytowych.
Zachodnie władze okupacyjne zarządziły
. t t dd : 1 . tr kt
nadto b
Po
a o' a .Y mag1s r~ o z1e1me.
'Yał podatki z sektora~ .zachod.mch ~e~lin.a, co oz~acza~o . ~ozb'?Ie budzetu mieJsk1ego. W llpcu i s1erpmu br. mocarstwa
przedsiębiorstwom
zakazały
zachodnie
przemysłowym i handlowym sektorów zajakichkolwiek
chodnich kontynuowania
etosunków z przedsiębiorstwami strefy radzieckiej oraz sektora radzieckie~o Berli-

e

z

a

b)

c)

d)

e)
f)

rów tekstylnych i innych produktów.
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~:d~~~E~~~~'iE~~'3{.;.;::~l ~1~::;: Stronnictwo

Nad referatem
dyskusja.
W czasie obrad

I

swe szeregi

czyści

Ludowe

okupacyjne liczyły na wywołanle
głodu w Berlin:e. Podczas wpr.owadzenia WARSZAWA, PAP. W dniu 3 bm toczyły się
ograniczeń komunikacyjnych od dnia 18-go w dalszym c i ągu obrady Rady Naczelnej
czerwca br. w połowie czerwca zachodnie Stronnictwa Ludowego, rozopoczęte w dniu
sektory Berlina posiadały wielkie zapasy żyw 2 bm. Rada Naczelna SL kontynLJowała dyn'Jści. Jeżeli chodzi o zaopatrywanie Berli- skusję nad referatem przewodn i czącego Rana w węgiel, elektryczność i gaz, to rozwi ą- dy - :-Vladysław? Kowalskieg;i. Głos· zabierało wielu rr?wcow.
zanie tego problemu zależy wyłącznie od
Po dyskui:n sekretarz generalny S.L. tego, czy władze zachodnie usuną przeszko
dy, uniemożliwiające utrzymanie stosunków Anwni Korzycki, wygłosił dłuższy referat.
handJ.owych mi ędzy przemysłem sektorów „Na drodze do zjednoczenia ruchu ludowezachodnich, a przemysłem strefy radzieckiej. go".
władze

rozwi~ęla
została

się ożywion~

podjęta

następu·

jąca uchwała:

Rada Naczelna SL uchwaliła jednomyślnie wniosek o usunięde z szeregów SL ob.
'
Józefa Putka
.
·
Rada Naczelna SL na wniosek prezydium
Naczelnego Komitetu Wykonawczego w dnm

2 października 1948 r. jednoglośnie postano
wiła: wykluczyć ze Stronnictwa Ludowego

H.ady Naczelnej
członków
do Sejmu Ustawodawczego:
Jana Baczewskiego, Jana Kulisiewicza, Wa
Jana Jurka
cława Wanata, Józefa Blaka,
i Ml'acława Sciłowskiego.
Wszystkim wyżej wymienionym Rada.
Naczelna SL nakazała zloienie mandatów
poselskich.
dotychczasow~·ch

i

posłów
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Zabójstwo Waldemara Glucka
I

Sierżant Hennert nie chciał wtedy dysku
tować, jeżeli nawet poprzednio poszedł w

swoich wnioskach zbyt jednostronnie upa
trując sprawców zbrodni wyłącznie w Wieruckim i Korcu, teraz bardzo skwapliwie
rewidował swe dotychczasowe poglądy i
tworzył całkiem nowe koncepcje bardziej
prawdopodobne, niż wszystkie inne. Podejrzenie swe · skierował na Krystynę Jełowicką. Jeśli bowiem Wierucki mówił prawdę,
trzeba było przyjąć, że dyrektor Glueck wi
dział jeszcze przed śmiercią osobę, która od
dała do niego strzały, gdy odwrócił się do
drzwi, kiedy posłyszał za sobą ich skrzyp
lub zgrzyt zamka. W ciągu niewielu chwil,
następujących po sobie w szybkim tempie,
przyjmował już drugątoniespodziewaną wizytę i nie wydał żadnego okrzyku, nie wymówił żadnego imienia. Albo posiadał istot
nie stalowe naprawdę nerwy, albo go i ta
druga wizyta· z nieznanych jeszcze bliżej
przyczyn nie zdziwiła, więcej - musiała
mniej go zdziwić niż pierwsza a to znaczv. że była bardziej naturalna. Gdyby zaś

Glueck zobaczył wtedy Korca, do którego
żywił gorącą nienawiść, napewno zdradził
by się z tego okrzykiem, czego Wierucki nie słyszał, chyba że najzupełniej świa
dornie zataił to w śledztwie, by nie obcią
żać w zeznaniach swego wspólnika. Stary
Wierucki współdziałanie jednak syna z Kor
cem wykluczał, a wtedy jedna tylko jeszcze istniała możliwość, w drzwiach za piecami Gluecka stanął ktoś bliski, dobrze
znany, ktoś , kto od tamtej strony nieraz
już wchodził do gabinetu.
W tym nueJscu rozmyślań Jełowicka
przestała szyć na maszynie. Henn~rt uważ
nie zaczął nasłuchiwać, co robi, wiedząc, że
zaczyna już zdradzać niepokój, na który
właśnie tak cierpliwie czekał. Wstała podeszła do drzwi i cofnęła się znów do ma.Postanowił więc działać sam.
szyny
Wszedł do kuchni i spojrzał w kierunku
kobiety. Siedziała z głową opuszczoną nad
sukienką, ale udawała tylko, że ją obrębia.
Gdy wszedł, uniosła głowę niechętnie. Oczy
miała zmeczone pracą, a że widocznie

już wyczerpania niezmrużyła powieki z wyraźnym
dowidziła,
aby lepiej obserwować meż
natężeniem,
czyznę, który stał tuż pod silną lampą elek
trycznt„ zwisającą u sufitu na długim,

W!!ikutek wieloletniego

ruchomym sznurze.
- Powinna zaraz

nadejść

- Powiedziaale nie ukrywała swe
go zdenerwowania i rozpaczy.
- Pani wie dobrze, że córka dzisiaj do
Rzucił jej ostro w
domu nie powróci! odpowiedzi Hennert. Zachwiała się pod uderzeniem tego · zdania, ale jeszcze próbo-

ła

J ełowicka

głośno,

wałE. walczyć.

Nie rozumiem. Czy stało jej · się coś
i nie chce mi pan tego wyjawić?
- Stało się coś złego znacznie wcześ
niej. Pani córka była w ciąży.„
J ełowicka pochyliła głowę w dół, zamkkrew, napływająca nagle
nęła powieki i
pod wrażeniem tych słów do twarzy, zalała swą czerwienią nawet jej białe wysokie
czoło. Hennert mówił dalej:
- Pani córka była w ciąży i liczyła na
to, że Glueck zgodnie ze swym przyrzecze·
niem po rozwodzie z żoną weźmie z nią
był bezd;:ietny i
choć
ślub, tymczasem
dz!ecko stan wiło bard.-'nj siln'' ·· ,: lment,w
ostatniej niemal chwili zażądał dokonania
zabiegu i wycofał sie z obietnicy. Wtedy
-

złego

pani Krystyna znów pomyślała o narzeczonym„.
- Co pan sobie myśli o Krystce.„ - Za·
protestowała.

To pomyślał Glueck ! Pomyślał i po·
swój zaczął wprowadzać natychmiast
w czyn. Liczył na to, że stan pani córki da
się ukryć przed ludźmi , o ile zabieg byłby
dokonany dość wcześnie. Zamiary te pokrzyżował w znacznym stopniu niespodziewany przyjazd Andrzeja Wieruckiego.
gdy rozmowy z
Przyjechał akurat wtedy,
lekarzami zostały już ukończone. Doktór
wystawie świadectwo,
miał
Lubieński
stwierdzające konieczność zabiegu, aby dru
gi lekarz mógł ją spokojnie opero w ać.
Tym drugim le~arzem był doktór Skolimowski.
- Córka nie chciała się na tę ~perację
::·- ~,._, zaprotesowała J ełowic.;
zgodzić.
ka.
- I dlatego - podjął tę sam ą my śl Hen
jeszcze raz rozmawiała z Słuec
nert · kiem, lecz nie zdołała przełamać jego stanowiska i otrzymała stanowczą odprawę.
Wtedy pomyślała o swej sytuacji z praw·
dziwą rozpaczą. Bała się, że mimo operacji
straci również narzeczonego, postano,viła
-

mysł

się ratować„

(D. c. n.)

Kronika Tomaszowa Młodzi włókniarze przystępują do współzawodnictwa pacy
Sprawę zorganizowania młodzieżowe
wyścigu pracy w tomas:zowskich zakładach pracy poruszano już nie jedno-

go

krotnie. Próby w tym zakresie były już
czynione w wielu fabrykach. Z.M.P."WCY rzucali indywidualne wezwania
do współzawodnictwa wszystko to
miało jednak sporadyczny
charakter.

"
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POWSTANIE NOWEGO KOŁA
1948 roku PRZY.JAŻNI POLSKO-RADZIE CIUEJ
W Tomaszowie powstało ostatnio koło Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej przy
WAŻNIEJSZE TELEF01'1Y
PZPW Nr 28. Zebranie pracowników
zagaił ob. Dembkowski, który w obszer
Straż Pożarna 51
nym referacie omówił cele i zadania
Milicja Obywatelska· - '!7
Towarzystwa.
Zebrani postanowili jedDworzec Kolejowy - ~
nogłośnie
utworzyć
Koło Przyjaźni PolKomitet PPR - :46
sko·
Radzieckiej
przy
swym zakładzie
Komitet PPS - .166
pracy. W skład Zarządu nowego koła
"· ·f;
~.
ADRE.3 REDAKCJI R. S. W. „Prasa", Plac weszli ob. ob.: Hołdorowicz, Woicka,
Kościuszki 1
3, tel. UO, godziny przyjęć Lewandowski, Olkiewicz, Rudnicki i Ba
oc! 10 - 12.
rzelak.
Poniedziałek, 4 października
Dziś: Franciszka
z Assyżu
_,..

Wświetlicy

Państwowej

Najpiękniejsza,

najbardziej nowoczes
w ,Tomaszowie, znajduje
~ię w fabryce sztucznego jedwabiu. Sala świetlicowa jest idealnie rozplanowa
na, budowano ją specjalnie dla celów
świetlicowych. Obok okazałej sceny miejsce °dla najlepszej w Tomaszowie
orkiestry. Jesteśmy świadkami, jak
dwóch członków orkiestry z zapałem
ćwiczy na trąbach' - przygotowują się
do najbliższego występu. Na ścianach
- oryginalnie WRkonane tablice honorowe przodowników pracy. Całość robi
przyjemne wrażenie - dobrze przemyślanego, wytwarzająceg 0 atmosferę· swo
body i ciepła wnętrza.
Załoga fabryczna może istotnie być
szczęśliwa, że posiada taką świetlicę.
Gorzej, o wiele jednak gorzej jest z należytym wykorzystaniem tych napraw
dę idealnych
warunków do wystawienia sztuki, czy urządzenia odczytów i
prelekcji. Gorzej jest z samym życiem
ną świetlica

świetlicowym.

IBPJl!I

OBJAZDOWA WYSTAWA GRAF'IKI
Wydział Kultury i Sztuki woj. warszawskiego organizuje objazdową wystawę grafiki. Eksponaty dostarczone zostały częś
ciowo przez Związek Polskich Artystów
Plastyków, a częściowo przez samych artystów i zbieraczY,_ ~r~atnych.
EKSPORT WYROBóW SZTUKI
LUDOWEJ DO BELGII
Centrala Spółdzielni Pracy wysłała w
ostatnich dniach września br. próbną partię wyrobów polskiej sztuki ludowej do
Belgii.
Transport sldada się z galanterii i ceramiki użytkowej i dekoracyjnej, wyrobów
z bursztynu oraz galanterii drzewnej.
BLOK NA KOLUMNĘ ZYGMUNTA
CZEKA NA TRANSPORT DO STOLICY
Wydobyty w kamieniołomach w Strzegoniu blok granitowy na kolumnę Zygmunta
przygotowany jest do transportu. Granitowy monolit umieszczono już na specjalnej platformie. Do transportu użyty będzie
wielki wagon kolejowy o nośności 50 ton,
l1a Ir,tóry ';!.'toczona zostanie
platforma z
blokiem. Ministerstwo Komunikacji opracowało dokładny' plan przewozu, przy czym
transport dozorowany będzie przez specjalistów kamieniarzy i kontrolera technicznego ruchu PKP.
Wagon z blokiem na kolumnę i mniejszymi blokami na cokół przybędzie do stolicy
w końcu przyszłego tygodnia. Ostateczna
obróbka kolumny i cokołu dokonana będzie
na miejscu budowy na Placu Zamkowym.

Dopiero powstanie Związku Młodzieży
Polskiej umożliwiło młodzieży Tomaszowa skoordynowanie 1Wysiłków ; poczynienie prac przygo'towawczych do
objęcia wyścigiem p:racy całej młodzie
ży robotniczej miast'~,
Pierwszym etapem był wybór Miejskiego Komitetu
Współzawodnictwa

REMONT DOMÓW POCHŁONIE
16 MILIONÓW ZŁ.
W przyszłym roku remont budynków
mieszkalnych w Tomaszowie pochłonie
11,5 mil. zł. Na konser\nację zostanie
wydatkowanych dalsze 4,5 mil. zł. Są to
najwyższe sumy, jakie Zarząd Miejski
od zakończenia wojny przeznaczył na
zabezpieczenie budynków mieszkalnych
w mieście. Te znaczne sumy pozwolą
na uratowanie tych wszystkich budynków, co do których, jak się jeszcze do
niedawna wydawało, mogła zajść konieczność usunięcia zajmujących je rodzin robotniczych.
·

Fabryki Sztucznego Jedwabiu

W sekretariacie świetlicy pokazuję się
nam wykazy przeróżnych zorganizowanych sekcji. A więc jest zespół śpiewa
czy złożony z 18-tu osób, jest zespół mu
zyczny, składający się z 33 osób, teatralny - z 44 osób, zespół dziecięcy taneczny liczy 30 osób, a orkiestra 33. Jest
więc wiele zespołów i szereg przeróż
nych sekcji.
Ale„. ostatnie przedstawienie, jakie
danym było oglądać załodze fabrycznej
odbyło się kilka miesięcy temu. Ten fakt
mówi wyraźniej od wszelkich cyfr, że
sekcje nie pracują jak naleźy, że zbyt
rzadko występują .one na scenie. W cią
gu sierpnia nie odbył się w świetlicy
ani jeden odczyt, w ciągu września aż ...
jeden.
Wydaje się, że kierownictwo ·świetli
cy winno nawiązać ściślejszą współpra
cę z zespołem świetlicowym R.D.K. w
Tomaszowie. Można by było zespół ten
sprowadzić do Wilanowa,
zespół
ten
mógłby dać kilka przedstawień dla załogi fabrycznej. Jeśli się samemu nic
nie robi, to trzeba chociażb~ wykazać
tyle inicjatywy, by skorzystać z osiąg
nięć innych świetlic tomaszowskich.
Niezmiernie charakterystyczne dla
pracy kierownictwa świetlicy są spra-

wozdania miesięczne z działalności świe
tlicowej. Czytaliśmy takie sprawozdania za miesiąc sierpień. Podano tam mię
dzy innymi, że prenumerowano w sierp
r.iu 31 egzemplarzy „Życia Piotrkowa i
Tomaszowa". Zastanawiające zaiste:
przecież dziennik ten przestał się ukazywać już w lipcu!
Tego rodzaju sprawozdania dowodzą,
że odrabia się je mechanicznie, przepisując z miesiąca na miesiąc te same
dane. Dowodzą, że mamy do czynienia
z bezmyślnością i biurokratyzmem. Me
chcemy powiedzieć, że w. ,.ś:y.i:iętP,cy w
ogóle nic się nie robi, nie_..:: Pe'Wne oży
wienie zanotowano ostatnio. A więc
zorganizowano bezpłatne nauczanie mu
zyki dla... 'dzieci pracowników, trwają
próby sztuki Kozłowskiego „Zaloty na
Kwaterze".
Jest to jednak za mało. Swietlica ma
wszelkie dane, by stać się ogniskiem kul
turalnym całego Wilanowa.· Akcja świe
tlicowa musi być planowa, dotychczasowa zaś chaotyczna działalność świet
licy winna raz na zawsze się skończyć.
Rada Zakładowa winna się nieco więcej
interesować świetlicą, kierować do pewnego stopnia jej pracą, a wtedy owoce nie dadzą długo na siebie czekać.

Kron ika milic yina

J{RADZIEZ NA RYNKU
jaki panuje w dni targowe na
rynku miejskim na Placu Narutowicza
stwarza idealne wprost warunki dla
wszelkiego rodzaju złodziei kieszonkowych. Ostatnio skradziono na tym rynku torebkę Pająk Reginie zam. przy ul.
Rolanda 9, z zawartością 11 tys. zł.
Sprawcom udało się zbiec.
Tłok,

I

SKRADZIONO PIENIĄDZE
:W 1:i-IMNAZJUM
W Gimznajum Ogólnokształcącym w
Tomaszowie · zostało skradzione przez
nieznanych sprawców 5.300 zł. Suma ta
była przeznaczona na zakup legitymacji uczniovvskicn.

Krajowe zapasy
Po wojnie w wyniku poważnych strat w p:)glowiu bydła i nierogacizny powstały w Polsce
poważne trudności tłuszcz.owe. Trudności tych,
pomimo niewątpliwie poważnych osiągnięć w
produkcji rolniczej i hodowlanej, nie ud:;iło się
jednak dotychczas w całości zlikwidować.
Największy I najbardziej widoczny postęp
został osiągnięty w zakresie
hodowli trzody
chlewnej. Swiadczy o tym fakt, że pogłowie
trrody z niespełńa 2,5 m;aonów sztuk po zakończeniu działań wojennych wzrosło do 4,7
milionów sztuk w roku 1947 i do 5,6 milionów
sztuk w roku 1948.
Dodać należy, że z uboju tych zwie~ząt uzy.
skaliśmy w roku ub. 70 tys. ton tłuszczu, a w
roku bieżącym uzyskamy przypuszczalnie już
82.600 ton.
W produkcji olejów roślinnych jeszcze jesteśmy daleko w tyle za produkcją z 1938 r.,
która wynosiła 41 tys. ton. Zważywszy jednak

tłuszczów

Młodzieżowego. Obecnie zakonczono
tworzenie podobnych komitetów przy
każdym zakładzie pracy.
Szczegółowych informacji na temat
współzawodnictwa młodzieżowego
udziela nam referent przemysłowy w
Zarządzie Miejskim ZMP w Tomaszowie, kol. Ja błoński.
Z dniem 1-go października we wszystkich zakładach włókienniczych w To·
maszowie rozpoczął się młodzieżowy
wyścig pracy. Oczywiście, młodzież bra
ła i przedtem udział we współzawod·
nictwie. Obecnie jednak wyodrębniliś
my młodzieżowy wyścig _pracy od
współzawodnictwa dorosłych, co przy·
czyni się niewątpliwie do zwiększenia
5zans młodego robotnika na zajęcie, czo
łowego miejsca w wyścigu. Obję'cie wy·
ścigiem pracy całej młodzieży fabrycznej, przyniesie niechybnie bardzo po·
myślne rezultaty produkcyjne. Wzrosną też znacznie zarobki młodzieży i o·
tworzą się przed niejednym młodzień
cem szeroko wrota do awansu społecz
nego. Wyścig pracy da młodzieży moż·
ność wybicia się, zwiększy ich zainte·
resowanie pracą, przyczyni się do. pod·
niesienie kwalifikacji zawodowych.
.
Młodzież wybierając Komitety Fabryczne Współzawodnictwa Pracy, obdarzyła
pełnym zaufaniem · poszczególnych członków tych Komitetów.
Ze
swej strony koledzy, zasiadający w Komitetach winni okazać się godnymi tego. zaufania. Od pracy Komitetu zależy
wiele. Już samo opracowanie norm
współzawodnictwa,
które muszą być
dostosowane do warunków danej fabryki, wymaga gruntownego przestudiowania możliwości produkcyjnych danej
maszyny oraz dużego nakładu pracy
czysto technicznej. Komitet fabryczny
winien sprawować nad współzawodnic
twem stałą opiekę, winien być czynnikiem, który kieruje i poucza.
Pewne trudności - posępnieje kol.
Jabłoński mamy ze współpracą z
poszczególnymi dyrekcjami. Zwoływali
śmy już dwukrotnie odprawę Komitetu
Miejskiego Współzawodnictwa Pracy z
dyrektorami zakładów włókienniczych.
Niestety wydaje się, że nie wszyscy dy
rektorzy doceniają wagę młodzieżowe
go wyścigu dla podniesienia .produkcji.
Zjawiło się tylko kilku dyrektoró-..-, reszta nie powiadomiła nas nawet o powodach nieprzybycia. Utrudnia nam to w
znacznym stopniu pracę, przecież cały
szereg punktów czysto technicznych
musimy ustalić z dyrekcjami.
Chciałbym jeszcze nadmienić - Koń
czy kol. Jabłoński - że dla jak najszerszego spopularyzowania wyścigu
młodzieżowego
we wszystkich zakł a dach włókienniczych miasta, urządzimy
wiece, na których koledzy z Zarządu
Miejskiego ZMP wygłoszą referaty i po
gadank; na temat wyścigu pracy.

stale wz

olbrzymie trudności, jakle nasz przemysł olejarski oraz produkcja nasion oleistych musiały przezwyciężyć w minionym okresie, wyprodukowane w 1947 r. 6.800 ton, a w 1948 r.
11.500 ton olejów roślinnych winna stę podnieść w roku 1949 do 16.200 ton, 1j. wzrost o
dalsze 50 proc.
Produkcja masła osiągnęła w roku 1947 poziom 44 tys. ton, podczas gdy w roku 1938 wy.
nosiła I2ł tys. ton. W roku obecnym podniesiona została do 53 tys. ton, i zajmuje obecnie
drugą z kolei pozycję w naszym bilansle tłusz
czowym. Postęp ten zawdzięczać należy zwięk
szeniu pogłowia krów dojnych z 3.450 tys.
sztuk w roku 1947 do 3.740 tys. sztuk w roku
1948 oraz polepszeniu się warunków na odcinku pasz.
Bilans tłuszczowy w roku 1948 pr:z.edstawia
Się następująco: produkcja tłuszczu wieprzowego - 82.600 ton, produkcja masła - 53 tys.

astają

ton, produkcji olejów roślinnych - ll.500 ton
oraz import surowców zagranicznych - 34.900
ton. Łącznie więc zapotrzebowanie nasze \'.Tynie
sie w tym roku 1'77.400 ton tłuszcz.ów . Import
len będzie częśclowo pokryty eksportem 2.300
ton wyrobów mięsnych·· jak: bekony, szynka
w puszkach itp., a za pieniądze uzyskane z tego eksportu będziemy mogli nabyć olej palmowy, koprę, arachidy, siemle lniane Hp.;
których nasz kraj potrzebuje.
Jak widzimy, zagadnienie tłuszczowe nie
jest bynajmniej łatwe do rozwiązania i wymaga starannie przygotowanego planu, przewidującego stopniowy wzrost produkcji, oraz wykorzystania wszystkich możliwości produkcyjnych i finansowych kraju.
Niemniej przeto trzeba stwierdzić, ż~ krajowe zasoby tłuszczów stale wzrastają. Są one
dz.iś dużo większe niż w r. ub. 1 mogą zapewnić poziom konsumcji wynoszący 1,6 kg. nu.
gJowę ludności.
E. T.
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TEATR.I"

Państwowy Teatr Wojska\PolsWego

w Lodzi ul. Jaracza 27
Ostatnie dni wesołe.i komedii Moliere'a pt.
„Grzegorz Dyndała." Reżyseria: Danuta Pietraszkiewicz.

Począte~A:zj:~:~~~y
ul. 11-go Listopada 21 -

tel. 150-36
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Codziennie o godz. 19,15 „l,isie Gniazdo" z udziałem Ireny GRY,VffiSKIEJ i Karola ADWENTOWICZA.
Pięściarze ŁKS-u zdobywają
TEATR „SYRENA" Traugutta 1
d "
komediatp. t. „Dobrze
19.30
Dziś o godz.
ruzynowe mlstrzostwa Lodzi w boks"c dzaju niespouz1anką było osc łatwe zwy·
.
skrojony frak".
chociaż ni.e nabrały j~z.cze ~el~ego cięstwo R~~ck~eg~ (LKS) nad Anielakiem
DOMU ŻOŁNIERZA
TEATR KAMERALNY
rozpędu przyruosły wczoraJ sensacJę duzego („Bawełna ) i ruezwykle dobra postawa
ul Daszy6sklego 34
d ! kalibru. Sensacją tą jest porażka łódzkie- młodziutkiego Kowalskiego („Bawełna")
tmktu 1 i 0
•
Dziś i CGd :
go :· I go Zrywu w Piotrkowie dokąd łodzianie w walce z samym Marcinkowskim (LKS),
a n e.1
19 l5 szt k ~en~ie pp
BOsZCZ~a p · ;IC.~yert-?hap1;1. s J ,NIE- j wyjechali jako murowani faworyci na mecz który bynajmniej nie starał się oszczędzać
tak swe<7o przeciwnika, jak czynił to wyw rezyseru anusza • z tutejszą. „Concordią".
an
.
W
Urzęd owi-·
tka ·
ki
' · p·
· „ Conco rd"i.a" w razme
· J'edn a k , ze
Ok azał o się
a~eckiego.
d
.
.
d
.
d
Kas
0
11 -eJ 0 13-eJ 1 0 15, Piotrkowie jest o wiele groźniejszym prze- czem. isars w spo· mu z
czynna
a
łódzk'im Z ryw
.
.. i·
. 'ki
teI . 123-02.
T eat r „ OSA.' ( saIa zimowa) Zachodnia 13 I ciwn1 . em 'k amze
Lod. .
. t
d d1 tna rmgu
CHŁOPIEC O ŻELAZNEJ SZCZĘCE
Z'l ~oan .Y a .na mis rza
po~8:zny
tel. 140 _09
,
Marcinkowski od pierwszej chwili czyNieodwołalnie ostatni tydzień, tylko rlo wrocił wc~o:r:aJ z P10~rkowa bez punktow
chał na k. o. i ~asypywał Kowalskiego w
10 października. Codziennie 0 godz. 19.30 przegrywaJąc spotkarue 7 :9.
pierwszej i drugiej rund:rie. gradem swych
PORAŻKA W02NIAKIEWICZA
,.Rozkosrna Dziewczyna" z Zofią Jamry w
Największą niespodzianką była porażka dynamicznych ciosów. W drugim starciu
roli t~ułowej. Z!riżki ważne. .
Wk_ rotc~ Pr,,ellllera:, k?med1a. .muzycZ!la Woźniakiewicza (Zryw) z młodvm, ale nie- Kowalski zainkas-0wał aż 4 prawe sierpowe
P · t · " Pepina : w ,kt. ore.i wy stąp1ą., B ·. H a 1- zwykle wytrzymałym Borowskim, który i to tak;':!, które by zwaliły z nóg niejed. t
t
k.
K
• .
•W • . . .
t f.ł
· t lk
ml..raka, L. W1lczvnska, W. Brzezmski M
ozmalne- ne_go pęsciarza, owa1s ·iego na om1as naWł. 1„rwaskowski' oraz ,,. 0 ~c;~-· m_e Y o po. rai wy.punktowac
Da.bro""'ki',
. M
t
·
W
ł
·
,... "' ....
"
„"
trzecim s arem ar
nie - Zofia Jamry (w roli tytułowej) w1cza, ~1e Jak d~nos1 nam nasz k?~es~on- wet me uunroc.zy y.
dent p10trkowsk1 zmasakrował ł0<m1aruna. cinkowski zrezygnował już z nokautu
i Janusz Sciwiarski.
Wyniki poszcze'4"ólnych walk przi:idsta- i zwolnił t~mpo. Skorzystał z tego KowalTeatr Komedii l\fuzy.cznei „LUTNIA"
ski i przy każdej okazji potrafił go przywiciłv się 11a.<itęnują.eo:
Piotrkowska 2t3
Zwycięstwo odniósł
W wadz~ muszej Stasiak (Zryw) prze- tomnie kontrować.
Ostatnie dni! Wesołej operetki z muzyką
ert.a „ c no tł"
J · G'lb
na punkty MPr~inlrnwski, ale na oklaski
· iwa zuzanna'.• 'N roli grał na pu.11kty z Brzóską (.Concordia")
Tl
W wadze kog111?iej G:imul~k (Zryw) nic bardziej zasłużył Kowalski. Chłopiec ten
•. ZUZANNY". wystąpi .~· . Kendry. .. Chór Balet - .Orkiestra. Zruzk.i dla swrnta pra· rozstrz"<mął walki z Adamusem („Con- ma zaDrawdę żelaz::i3 sizczęki i wyjątkowe
serce do walki.
cordia")
cy - wazne.
ANIELAK STRACIL GWWĘ
oźniakiewicz
piórkowej
W wadze
Wallr:. Anielaka (Bawełna) z R:.:.;ckim
(Zryw) przee-i-::.1 na punkty z Borowskim
(J.2::::.) dowiodh. że Anielak jest jeszcze
(„Concordia")
ADRIA - „Lekkomyślna siostra"
W wadze lekkiej Krawczyk (Zryw) wsku bezradny gdv trafia na przeciwnika walczą
~odz. 18, 20.30 w niedziele 15.30
tek nadwagi przegr.ał walkowerem z Pie- cego jego syste~em i silniejsngo fizycznie.
film dozwolonv dla młodzieży
Młody pięściarz ,.Bawełny" tak si; wówczas
tru5'iewicze:11 ( .. Con~ordia")
„Gilda"
BAŁTYK godz. 16, 18.30, 21, w niedz. 13.30
W wadze pół{.„edniej Pietrasik (Zryw) ponieść swemu temperamentowi, że zupełfiln~ n:u::07wo1onv dla młodzieży.
prz.egrał przez dyskwalifikację z Maciej- nie zapomina o swych umiejętnościach bokBAJKA - „Zielone lata"
serskich. Tak rvło właśnie wcwrai. Aniecz~rkiem („Concordia")
godz. 17.30. 20: w niedz. 15
W w~rl7~ f-n:lniej T::iborek (Zryw) wy- lak zapomniał zupełnie o gardzie i kryciu i
film dla młodzieży dozwolony
grał na punkty z Masiarkiem („Conoor- co chwila nadziewał się na twarde ciosy
GDYNIA - „Program aktualności kraj. dia")
Różyckiego. w drugim starciu Anielak po
i zai;r. nr 32"
W wagach półciężkiej i ciężkiej Zryw prawym sierpowym usunął się na ziemię
imdz. 11, 12, :t::J. 16. 17, 18. 19, 20, 21.
HEL (dla młodzieży) - „Młodość Toma- zdobył punkty walke>werem. Stec jak się powstał nółorzvtomny i dal się liczyć do 8
dowiadµ.iemy dc.::initywnie opuścił szeregi stojąc. w trezcim starciu przewaga Różycsza Edisona"
„Concordii'" i wyjechał już do Radomia. kiego bvła ~'tŻ rm.iej widoczna niż w starciu
godz. 16, 18, 20 : w niedz. 16
pierwszym i drugim, ale i tę rundę rozgdzie walczyć będzie w „Radomiaku".
film dla młodzieżv dozwolony
MUZA - „Siostra lokaja"
ŁKS WYGRYWA z „BAWEŁNĄ" 13:3 strzygnął na swą korzyść wygrywając prze
godz. 18, 20 w niedz. 16
Drugie spotkanie rozegrane wczoraj w konywująco całe spotkanie.
film dla młod?ieży dozwolony
ZWYCIĘST\70
ramach drużynowych mistrzostw bokserPOLONIA - ,.Noc w Casablance"
DYSKWALIFIKACJĘ
PRZEZ
pomiędzy LKS-em a „BawełLodzi
skich
godz. 16. 18.30, 21 w niedz. 13.30
W wadze l:- ~1c.:iej Oleśiński (Bawełna)
ną", jak było do przewidzenia zakończyło
film dozwolony dlii młodzieży
PR7'EDWIOSNIE - „N auczycielka baWJ. si ę zwycięstwem LKS-u 13 :3. Pewne 0.,.o ro- I wygrał przez dvskwalifikację Popielatego

·I

_,_.

•

I
2 punkty w spotkaniu z „Bawe ną''

ł ·
·
(LKS). Pierwsze starcie wygra meznacznie Olesiński zdobywając punkty głównie
hakami przed którymi tak wytrawny i stary bokser jak Popielaty nie mógł znaleść
obrony. W drugim starciu Olesiński jeszcze
bardziej się rozkręca. Wychodzą mu lewe
proste, jest bardziej szybki od Popielatego
i zdobywa wkrótce przewagę punk t ową.
Pod koniec tego starcia Popielatv zaczyna
I
ó
i· odrabi'a m'eoo punkt w, a e ":"f;n;s""'wac'
y.•.r
.uu uv
trzecim ostr=:.:..:::iu za nieczystą walkę zostaje odesłany do rogu.
Zwycięstwo przez dyskwalifikację Popie
tatego przyznano Olesińskiemu (Bawełna).
KRZYWDZĄCY WERDYKT

I
I

w

l&INA

się"

Qud,z. 18. 20 w niedz. t6
film dozwolony dla młod7.ie:ży od 1at 16.
ROBOTNIK - „Aleksander Mat„osow"
godz. 16.30, 18.30, 20.30 w niedz. 14.30.
fJ1m dla młnrl:;r,j„żv dozwolony.
ROMA - - .. \>V<>kac:ie"
godz. 18, 20.30 w niedz. 15.30.
fi!M dnzwolo•w cll:;i młod~deżv od '11. 15.
REKORD - „O°l{oJiczności łagodzace"
godz. 18.30 20.30: w niedz. 16.30.
film nnzwolonv dla młodzieży od lat 16.
STYLOWY - .. Tajemnica wywiadu"
godz. 16.30, 18.30. 20,30. w niedz. 14.30.
fi1r:1 r.ie<''>7wn'onv dla młodzieży.
SWIT - .. Podejrzenie"
yodz. 18. 20 "' n;,..dz. 16.
film dozwolonv dla młodzieży od hl 18.
nioczvnne
'!'A'l'lł.Y „Wesoły Pensjonat"
TĘ:CZA godz. 16, 18.30. 21.00, w niedz. 13.30
,.Decvz.ia prof. Milasa"
WISŁA ~odz. 17. 19, 21 : w niedz. 15 ,
film dla młodzieżv dozwolonv
WLóKNIAR?.: - „NOC' w Casablance"
godz. 15.30, 18, 20.30; w niedz. 13
filr:1 d· ·~~„,c ! on'· rl lr-i młodzieży
WOLNOM - „Gilda"
f!Odz. 15. 17.30. 20. w niedz. 12.30
film niedozwoln~y dla młodz.ieży.
ZACH$T A - „Lermontow"
godz. l 8, 20, w niedz. 16
D--010327

O walce Marcinkowskiego z Kowalskim
w wadze piórkowej już pisaliśmy nie bę_.
dziemy więc już do niej po:wracać. W wa'-'ze
lekkiej spotkali się Stefamak (Bawełna.) z
młodym, obiecującym Konickim(LKS). Po
pierwszym strac.iu mającym przebieg raK . k'
omc 1 naczej wyrównany w drugim rzucił szybsze tempo i był przez cały czas
stroną atakującą.- Ełkaesiak nie wypuścił
również inicjatywy ze swych rąk i w trze
wytrzymał .kondycyjnie to też wynik remisiwy tego spotkania naszym zdaniem był
n1eco krzywdzący dla niego.
JAK BYLO DO PRZEWIDZENIA
w wadze półśredniej po nieciekawej wal
ce Olejnik (LKS) pokonał przez techniczne
k. o. odważnego, ale jeszcze mało umieją
cego Płuciennika (Bawełna). Walka wobec
przygniatającej przewagi Olejnika została
przerwana w trzeciej rundzie.

•

W wadze średniej Wieczorek (LKS zdowsksutek niedopuszczenia do walki przez lekarza Ręcza
(Bawełna)·
W wadze półciężkiej Pisarski (LKS) po
bardzo ht·-L ··--:~ej walce zmusił Urzę
dowicza do poddania się po pierwszym
starciu, przez cały czas atakując wyłącznie
był punkty walkowerem

żołądek.

I

. W wadze ciężkiej po walce b~z walki ~yhs (LKS) wygrał z Kaczmarkiem (Baweł~a) ?emonstrując boks na opłakanym poz10m1e.
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handalicz nq atak

spowodował wysoką porażkę łodzian w
POZNA'R (obsł. wł.). Rozegrany w Po-1 Samo spotkanie chociaż st: · na przecięt
znaniu m_ecz p~karski z cyklu r?zgrywek nym ..pozi'J~ie dostarc~ylo widown_i dużo
o puhar s. p. Jozefa Kałuży pomiędzy re-- emocJ1 Druzyna poz.nanska występuiąca ~
prezentacjami Lodzi i Poznania zakończył odmłodzonym skład.zie zagrała bardzo -;mt1·
tnie. Atak zł-0żony z przeważającej częs~i z
.
.
.
· .
·
s11ę wysokim i w pełni zasłuzonym zwyc1ę- młodych zawodników d'Jskonale grał w >Jolu
stwem zespołu poz,nańskiego w stosunku i niebezpiecznie strzelał. o skuteczności st,·za
łowe.i najlepiej świadczy wynik końc:iwy
6:0 (2:0).
wystąpiły w następujących Na tle drużyny poznańskiej łodzianie wvpaDrużyny
dli słabo. Trudno wogóle krigoś wyróżnić, a
składach:
Łódź: Komar, ~'lodarczyk, Luć II Sza wpr~st sk3:ndalicznie zagrano w li~ii orensy
lii'lski Urban Miler Patkolo Łącz Ko- wneJ. ObaJ skrzydłowi Hogendorf 1 Patkolo
przegrywali wszystkie niemal p<:Jjedynki z
'
· '
'
'
' .
poznańskimi obrońcami, a trójka środkowa
czewski _(Janeczek) B~ran, Ho~endorf.
Poznan: Krystkowiak, Dusik, Sobko- gubiła s i ę w hyperkombinacji na polu karPOZNAŃ: Krystbwiak. Dusik, Sobkowiak nyrn. Wszyscy napastnicy łódzcy wykazali
Sroka, (Grońsk , ) Tarka, Słoma, Wojciechow wielką indolencję strzałową. Pierwszą bram
ski II, Józwiak, Gogolewski (Czapczyk), Gie kę uzyskał Poznań z rzutu karnego p'Jdykto
wanego w 25 minucie za rękę obrońcy na po
rak, Białas.

I

Lekkoatleci wygrywają w M. Ostrawie
Lekkoatleci nasi powracający z Bu·
startowali w Morawskiej
karesztu
Ostraw:e odnosząc szereg zwycięstw.
Między innymi Kiszka wygrał 100 m.
w czasie 11,2. Łomowski pchnął kulą

Na .<;.zn si e Pa bitJ.nkP-SiP.rarh

Sląsk - Warszawa 3:3

Puchar Wieruckieoo
e

Poznaniu 0:6

lu karnym Pewnym egzekutorem byl wo;de
c~ows~i II .~uż w i:ii_nutę p~ż?iej l3iaLf!~. PC?
us1>11,h
p1~k!1eJ akcJJ z W0Jc1ech'Jw~k1m II
.
. .
. .
~ nik ~o ?rzerwy.
Po zm1ame stron Józw1ak JUZ w 3 mmuc.e
uzyskał z przeboju trzecią bramkę, a w 24
min. Wojciechowski II był 5arze1c~m 4
bramki. W 32 min. Jóźwiak ":Jr7.~<;tr;:e'.1ł rzut
karny zrehabilitował się jednak późnej zdo
bywając z podania Czapczyka [1 bramkę d'a
barw _Poznania W 44 min. Cz:::i;:i~z,yk ~trra·
Iem rne d'J obrony uzyskał. 6 i <J~thnią. ~ram
kę dnia. Zawody prowadził ob ektywnie be<;lz'a Kubicki z Gdańska. Wid>. ),v ok. 6 tys.

Na

nłJJwalni

y MCA

Łódź zwyc1ęza

ZRierz 47:37

W zawodach pływackich na odbudostolicy Łódź pokonała Zgierz w stosunku 47:37. W barwach Zgierza 5tarto
waol dwóch łódzian Nikodemski i Witczak. Na uwage zasługuje wyr/1' .Jery
na 100 mtr. stylem dowolnym. W konkurencji tej Jera uzyskał wynik jedną
minutę i 8 sek. W wyśc!gu na 1OO mtr.
stylem klasycznym Nikodemski ti7ywynik 1:25,3 a Witczak stylem
skał
grzebietowym 1:25,8.
wę

15,44, tyczkę wygrał Morończyk 3.70
skok wzwyż Zwoliński 1.95, w dal
Adamczyk 6,99, 100 m. kobiet Moderówna 13,1, dysk Dobrzańska 35,38,
skok w dal Nowakowa 5,37.

Antkiewicz bre Bazarnika

Międzyokręgowy

mecz bokserski
W drugim spotkaniu o puchar Kałuży rozegranym wczoraj reprezentacja Śląsk - Wybrzeże zakończył się zwyzdobył Murowaniecki
ramach tego
W czoraj na szosie Pabianice - 8ie· Warszawy zremisowała z reprezentll- cięstwem Sląska 10:6.
radz odhył się handikapowy wyścig szo cją ś ląska 3:3. (1:1). Bramki dla War- spotkania doszło do walk 1· w wadze
piórkowej pomiędzy Bazarnikiem a Ant
.
.
.
W nieBUDAPESZT (Obs. wł.) sc.•wy ŁKS-u na dystansie 50 k m. o puchar ś. p. v~ieruckieg.o.. W w~ścigu szaw~ zdob)~h: Gorskl,. ~~rych, Mor- kiewiczem. Zwyci~żył Antkiewicz na dzielę w obecności prezydenta Republi~tartowało l::i zawodn1kow ukonczyło darsk1, dla Sląska - C1esl1k, Przecher- punkty. Bazarn1k w II rundzie był na ki Węgierskiej Szakasitsai i premiera
Dinnyesa rozegrano na stadionie „UjI deskach do 9.
,
ka l samobójcza.
.
wyśc~g 12. . _.
P~rwsze m~3sce zdobył 17~etru . Mu -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ pestu" międzypaństwowe spotkanie pił·
rowanieck; (który otrzymał 5 minut wy
akrskie Węgry - Austria.
Mecz zakończył się zwycięstwem Wę
równania. od Borucza) w czasie 1:20;30, §
drugim był Malinowski (10 m.), w cza- ł E
gier 2:1 (2:1). Bramki dla zwycięzców
2
zdobyli Deak w 16-tej minucie i Szusza w 30-tej minucie. Dla pol.rnnanvch
Melchior I w 41-ei min•1cie.
1:25:45.
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