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Wczoraj nasze miasto spotkala wJellm krzywda - rano
nie wyjechały tramwaje, tt'amwajai!'ze przystąpili do slrajku. Pisziemy o krzywdzie, gdyż
komunhk.acja w 700-tysięczmym
m!eśai•e i ·~·~·t ja,k por.vk~trzie potrziro;bne czlowiekow·i do ·życ1ia .
Cdy komunikacji n:tgle wbrakrni.e, oentralny nerw życia

Nr 191 (3337)

z pobytu radzieckiej Aktualną sytuację gospodarczą

W Uvzędiz!ie Rady Mliniistr6w
odbyła Blię w~roraj k<li!lfe['eru:ja
pNlJSl()lwa z udziałem wiC€lpremie-

I

Od1pow!itadając
rua
pierW1~zą
grupę pytań, wysuniętych pa:"Zl€IZ

skup.:s(h:a ludzkiego

b;:-ainiu
raźnie

Na.gle po•n.ad 20{) tys. ludzi
prac.y znola,zlo się n.a ulicy. be.z
możliwości szybkie~o doo.(<H1Jia
się do swych za.kladów. fabryk
i przied~ębiowtw. W związku

wicepremier Piolr Jaroszewicz
~ naszego wysłannika

i n;e jest pod.<;.t.awovvym
powcdem
zaognienia st<J6.unków między załogą a administ.racją w MPK,
że do strajku dążyla n.iewielka etcsu.nkovrn grupa pracown,ików.
Grupa ta
(przicważnie
pracownLc;' o 2-3-l·:~ńm·im s·tażul czuło się to na Zi2-

zo~t.aj.e sparaliżowa 111 y.

omówił na konferencii prasowej

delegacii W NRD
BERLIN fPAPl. - Dnia · 11 bm.
w qodzinach popoludniowych ba·
wląca w NRD radziecka delegacja
partyfno-rzadowa z N. S. Chru·
szczowem, A, I. Mikofahem I A. A.
Gromyko na czele w towarzystwie
W. Ulbrichta I O. Grotewohla u·
dala się z wizyta d·o fednel z qrup
wojsk 1·adzleckich przebywafą.cych
na terytorium Nlemieckiel Republi
kl Demokra·lycznef. Gości radziec
kich i niemieckich " przvjmował
naczeb1v
dowódca
wo,lsk
ra·
dzl•eck.lch
w
NRD,
marsza·
lek Zwiallk.u Radzieckiego A. A.
Greczko,
Na wiecu, fakt odbył sle z tef
okazll. A. A. Grecllko serdecznie
llOWital w lml•eniu iolnlerzy ra·
dzłeckich członków radzieckie! del~acfl
parlvino-rzadowef
oraz

wielkiego

było

z t:vm

łódzki prz.iemysł prz~żyl

zup~lnie \vydqżyla do SJtraj-

nioanym

ku
z
nierczum.nym
ur,:>orem. Z tej grupy
pocho:Jy,;Jy
wszystkie gwizidy p<Jd ad~e
sem przemawiających tramwajarzy. którzy mimo zmęc.zr.o.nia
całodz:i.<>nną służbą i w:iclogodzinnym z:ebraniem (ziebranie
roz,poczęlo się prz.eci>eż po pr.zy
bydu załóg do remizy ok0Jo
godzi.ny 12 w nocy) potrafili
rozsądnie spojr~ć na wyh\•orroną sytuację i apelować do
P"ZY\"Ćcąpicnia dJo pracy jak co
d:zi-eń.
.
(Dalszy ciąg na str. 2)

w dtniu W'C'Z'O!:"a.jsz:ym pi·~rw••zy
wielki wstrząs - jak bowjem
uratO\vać
normalny
pr.cx·.es
prcd:ukcyjny, gdy tysią<'c lud7-i
nde może n:a cms d<J1~!ać s'ię do
prar.y? By1y przecież ofiarne
wy.c:i.Jki admi.n•stm.cji ·fa.brycznych i tramsportu, by w sytnaej.i.
w której zaczęły dzi,:il'lć
szlwdli.we
fa:!ttY
dok0<1mn•e,
zmrni.ej.„zyć
rozmia'!"y tras>;.edi.i
lromurui>kacy.j.nej, by .u. ratować
tętno org<ll!1il·zmu.
M;mo tych
•
wY19iłków,
mimo po.~więcPnia
setek i tY1Sięcy ludzi,
którzy
ki.Jometrami całymi wędrowali
pi•2JSiZ>O do pra.cy - i-·t.raty 11.powodowane ZJWię·ks>J.J'11ą ni eob2c
nośc:ią i maoowym.i sipóźn,ien.'ami sięgają milionów złotych.
LONDYN (PAP). - Jak diooo.Jaka jest prawda o łódz.kim si z Dja1ka1,ty Agencja Reu1łif'ca,
st.rajltu?
. In<l<me:Z)'jska Partia KomU111~1S1tyPo
cał<l!Ilocnyrn
:oohramu czn.a odrni<JtSła d;a1!,<;Zy .sukces w
tra.n:iwa~a'l":zy, które. od~.ylo się wyboraic.h s.aimc'!"ząd•owych na Jaz ;ir-edzi;eli na pom•ed'7..ia.J~ ·"'! wie zachodrniej, ZJd•O·bywając najza1~ZKlm
:ia . :rramwaJ<Jn:''eJ, wjęk\s.zą ilo.5ć gl-0.Ww.
mozn,a stw1-erdmc następugce
Kcmunriśoi indcl!lezyjscy - jak
fakty:
w:iiadcmo - zwyciężyli róv.rn.ież
1
że po;ijęto decyzję o ocl!bycóu w wyborach na Ja.wie śr1oc1ko
ogó!.ruego rebraiillia w dni.u 11 W€'j i wschod111Jiej. W Bandllli!l•gu
bm. - mimio, że duża część -'- stolicy Jawy zachod1111iej ))<llS:!JuJ.atów z.ostała już ]Xl<P'nJ€d na k.<illltdydatów partiii komu'!linio załartwii-Olrul (pt'zywrocen.ie styczm-ej padlo około 4-0 proc. og,ra.tyfikacji
jublleuSZQIWych, gólnej liczby glasów.
d<J•daitków
wyslugę la•t, deWedlu,g
donfies~eń
agencji.
pula.tu węglowego, ka&y erne- AFP, pairt;a k<JmullliL<;:tyczn.a z1tforyta1nej i ziaipowi-edż re!tlllac·ji była tam 90 tysięcy glcLSów, tj. o
plac,
prz:ynCJISIZącej podwyżkę ZO tys;ęc.y gl<J1Sów w:ięCEj, niż w
zairoblków).
wyborach pairlamerutair111ych 1955
że żąd'lniie podwyilki plac nie roiku.

my, że walka z pijaństwem
przycz:yni się OO WZJl'OISiu prod uikc.ji, w czym właśllJie pa1'lstwo
j€.s.t żywotme zad;nrtere.sowane.

Oma.w.ia,iąc
zamberzoną
podobecnych na sali dziiein.niikarzy w wyżkę plac, wioepriemier Jaros;prarwje motywów podwyż.kii ctel!1 s:zewiJCZ stwieTdzi.ł, iż obejmie oalkoholu, wicepremier mówili:
Nie spodziewamy się, aby o(Dalszy ciąg na str. 2)
głoszorna podwyżka cen na alkohol
wywa'l"la·
powa7.me11'1Z)'
wpłvw na obnici:ell1ie jego kon.~umocji. Wyda.ie się jeclna.k. że
dzi.eki temu z.~hamujemy p:·zyd1liałaczv pańslwowvch.
w1oe~r~wi: JaN\SIZJe'W~cz or:iowił n.ajnmlej
st.ale
po1MP.pujacy
Podcza~ spotkania z tołnlerzaml rówmez ogolny sita111. nasreJ go- wiz:ro1~t &poż;0'a wódki. W waloe
pr1<:~c,za- z groźną p!a.gą alkoholi.zmu rznd
WY<tło~ill przemówienia serdooznie i:ipoda:rki .rna:rodo~ej,
witani N. S, Chruszczow I w. Ul· JąC dJa. 1lustracJ1 szexieg cieka- n1!e z,amierzia po<pr·z12c<1tać na tvm
brlcht.
wych cyfr i danych.
pot<>1m.ięc:iu. Projektuje się P"ZleWARSZAWA fPAPl. - Ja.k ~ię
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21nac.zieinie p.owainych funduszy dowiaduj.emy, na ichliża jących się
na k.orn~10.kwen,i:n1e prowaid7Jen1ie uroczvstośeo'ach „Tyqodnia Lotn'c.
tej akcji. W tej chwili P·od1ejmo- lw•a" cztonkow·ie d·o·wódzlwa wojs1.:
w1aine s.ą prace n.gd u1<>ta len,iem lotn.i.czych wystąpią po ra.z pie.nvw nowyeh mundurach.
„,a iha'N:l.?.i.ei c~k">wej i stkutec21nej szyTen
nowy - a raczej r-tary, bo
f<Jnrn.y <ltz'.ala111fa.
nawiązuiacv d<l dawnlejs.zych traW n.awią7.aniiu do tego 'Oll'Oble- dycji - unllorm iP.st koloru stamu z~hra.J rówrnież glo.~ Tadett&z lowo·szareqo, z czarnymi wypu,tDi•etri·c h, odp.oiwiadając na py- kami na rękawach i szwar.h soo·
WASZYNGTON (,PAP). - We- oobistośc.l urzędowe 21a1S<ta.na1Wia- tan.ie, ile prawdy iesit w lJlO'l:los- dni. Czanka jest równi~ż koloru
dług
don.i.esień
As..siooita·t ed ją si~ obOOillie nad możHwośdą kach. ja.koby p.ań,'lftwo zajntere- sza.reqo z cz·amym otokiem. Za
przvwróaeniem teqo munduru wyl'lreas, nri.ektóne amerykańskie o- W2JTl.OW:ieruia stoSUlllków dyploma '"J()\'J'a111e było spr7.P->da-żą a.J1;:ohoh.1 uowie<lz'.eli
się obok samych
tyozm,ych z Bułgarią. PI'IZed ~i[- ve wzgledu na zysk1i, które ooa lotn,ików - niemal wszyscv uczest
nicy ankiety, 'J)r.zeprowadzonei p·od
ku miesiiąoami niektórzy przy- 'PrZ}"llOL'l'i.
wódtcy kongr€S<JIW'i v1rystępowaJ:i · - Zródel tego rod.7.laju ou'tnńń cz.as poka1.u no·WV'Ch wzorów njuż z j,n,;cjattywą w tym kiJeru.n- - oowied1zial mintister na1ffl:y mundurowania w Mu:<eum Wojs,!rn
ku, aile Dep'lrl.amenitStanu ząiąl 8•zt1!-.ać ie~ 7.Cz;e w C!Zlł1>„ach rza- Po•l!>ki.eqo,
Stopniowo
wszyscy
tolnieirze/
wówc.z.as zx:l.ecydowl8.Jl1Jie
neg.a- dów ca,rnkich, kiedtv Wpł ywy a•rtlotniczvch będą wyposażeni
tywne 1S1ha1!llO'w:isko. Obecnie zda- mimric•it::a.ey jne z,e si:>r2'1'da.ź y a·l - wo·isk
w nowa mundury,
je się za['JIOO\>VY'WaĆ w Wa<SIZY1!1·g- koholu l!'itanowiły powa7.na część
tom1ie pewna zm:ia111a nastrojów furndu&z6w p.aó~vych. W napod tym względem. Zwolen111.i cy .~z;ycb wiaru111ik.ach natbom.iac<;.t buLONDYN. - Dotyc'hczia~owy
premier Nowej Zel-0.ndii, Sidney nawją,za1nfo. stos'U:!1Jków z Bulga- d~~t O])arty j€'.9t P'!'Zede w.<iZVl~
Holland, ze względu na zły stan l'lią airgumen1ują, że byłoby to 1~?1 na u.<ipolec.ZJ11Jionei produtkzdrowia podał się do .dY'misji. ce1owe ze w:ziględu na koniecz- c1n. Wszy.sitko więc, ro te,1 piroDesygnowai on na stanowisko pre· ność doklad.nego ohsierwowania dukcj;i P"7J0021kadw. i ją a111.<iirc·himi~ra dotychczasowego wice'Pre· rozwoju
sytuacji
w Eu'1."<l'p!e zuje. god.r,i w ill'lteresy państwa.
mierii ł ministr-il rolnictwa Nowej WBChOOmiej. I.Jo9,ają Qnd, te niie ':- t;aką wfa,ś.nie rolę soeln.ia spoZelandU, Kei·th Jack Holycake.
LONDYN. - Jak podaja z isbndieją już od daJWna olrolicrz- zyc.1e alkoholu, pO'W>Odu,Jąc zwdęk
Australiii Agencja Reute~a. 12 bm. .nOOcli, któne uza1Sadn:ialy zeirwa- w,e.n,;.., ab.s>einc.li w zakŁadaich pra
bumeloorotwo, ZW'ięks:oonde
.
'
I
przybyła do Brisbane e,k1pa l-0tni nJ!e stOO'.m.tków dyplomaityc:zm,ych {!Y,
chorób i;l;p. Dlatego tież uwacżaków brytvis.k.ich, która weźmi-e z Bułgarią w lutym 195() roku.
MOSKWA (iPAP). W drui.u
Kooespom.dein.a! zadali cz.lon- kosztów fesihiiwailu, =czeniia feudz,ial w nowej próbie bomby wo
1'2 bm. odibylo się tu plenarne kmn Sbai!ej Komiisijd MiędzY1!1J3- sti.waJ.u dl.a d.ak>?Ą,"O roz:woju ruW
owym
C12Ja1S1ie,
w
2lwdąZJku
ze
dorowei na Wy.spie Botego Na·
~e
Międzyma.rodiowego 1"<llCliowte®o
Komdt€itu Festiwaa u chu mlodizieżowego, oceny ud.zJia
sipraiwą Ko.sitowa, rząd bulga.ll\51ki
rodzenia. •
Komirtletu VI Swratowego Fes!Ji- szerieg pyibań. Pyta,njia dotyceyly łu w festiwalu mlod2Jicży kra,MOSKWA. - Stacja metr·o o.stkarlył U.SA o mgerowalllli.e
wa.lu Mlod!2lieży i Stu.doo.tów.
jów Azji i Afryki, wyników koin
moskiewskieąo, która dotychczas w E1Pt"awy wewnętrnne Bulgarirl..
kursów airtystycz:nych itd.
Po p<JISlied7Jein:i,u odbyła się konnosrł-a nazwę staoli tm. Kagano·
Poseł USA Do.nald R. Hea~h 7JOwicza, zost.ala przemiaal'Owa.na na
W odipowiedzli. na pierwsz.e pyfeoon1cja praoowa, w której WZJię•
shal wez:wa "Y do opus=ia
„OchotnYi Ri<tQ",
hl udz:'ial ra.dtziieccy i za,graniczn;i
tamde pod.kreślono, że każdy deTOKIO. - Jak wyniik.a z orn kiradu. Stta111.y Zjedin.ocrrone w odlegat sam opłacał swój prrejazd
lrores:pomd~ci.
Na Jron!erencji
tokolów polki<,
pr:Moi>tępczość powded.zii =wały stosunki dyi pobyt na festiwalu. FUl!ldusz
z:atp07JJ1iali się <l!llii zie spra woz,da- przewodniczącego
wśród mJodz.i ,e ży japońs.kiliej wzra- pLomatyc:zme.
międzynia~owy,
utwOt'IZOl!1y w
t:r.iem podlS'umowującym przebieg
sta z każdym rokiem od końca
i wyrnik:i feErt:iiwalu, prrodi'>hawiocelu udzielenia pomocy młod·z:ie
druqiei woiAY. W roku 1948
liczba młodvch ludzi skazyważy
krajów
znajdujących
t;;ię w
n)'M pr2JeZ Stalą Komisję Mię
nych za różne Przestępstwa wyno
najbal!'dz;i•ej ciężk.ich wat'Ul!likach,
dtz;yna'l'Odowego Kom~1etu na jesila 12 100. Li.CZ;ba ta wzrastal3.
wyrniósl 225.294 do!My.
Na szosie pod Sieradzem miał go p1€1lllairn.ym pooied.wniu.
odpowiednio: 1950 - 17 OOO, 1955
Odpowfodiający na p)"tanda koSoraiw0Zid:a111Jie to poclikrieśla po
mlelsce łra!!l<:znv wvpadd< samo·
- 55 800, a w roku uhi·eglym po·
f ..:. l
kit6
SZCZECIN (PAP). - 12 bm. pned
na.a 58 OOO.
chodowy. Z młelscowoścl Ros()- mys'JmY przeb!i;e
· g €\Slucwa u,
- Sądem Woiewó~kim w Sz-c2iecdnie respondentów członkowie komiKAIR. - Radd-0 ka>!.rsk.ie ponajpotężniejszym rozpoc2iął się prnc.es b. ziastępcy sj;i pod1kreśhLi w.ielkioe z:na,c.zell1!ie
!ZVCe w kl·erunku Sl~radz·a zdahl ry stał się
dało, że r~a.k i Libia po.inf.o~mo
spcJifJk.am:iem młodZlieży świaita, przewodn.-~cząceg.o Pre.zyd•ium Szcze odbytych na footiwa.lu 1S1p.otkań,
Przystosowanv
do
t>rzewozu
1>a~a·
waly sekretariat Liqi Ar.abskieJ,
Ze -wszysUtich lrorutyinen.tów, z cińskiiej MRN, Zenona Wolnego o· Wyra.tili onri. pr2letkorumie, że deiż zqadzaią sie z dec\l"Z}ją Ligi w
PARYŻ (PAP). - Bieżący ty- terów samochód clętuowy PKS, kirajów o
różnych ISIYS!ema.ch raz
współoska,rżonych:
Gabrinli legiaci na /esitiwal po pon,vroaie
sprawie wniesienia n·a forum R~- dzień rozpoczął się pod Z111.akliem który usHufąc na zakrędi! wyprze społeC'Zl!lych pir.zybylJi. do
Moo.kwy Prusak, Józeta Lato, Józefa Duliń do kradu opow.iedizą o mo.sikiiiewdy Bezpieczeństwa sprawy Oma- dl!'tmsity{!znych osrozędnośai bu- dz.lć ladace
przed nLm auto oso· ooprie7.Jentf;anci mlodteg() pokole- skieqo I z:na.neqo spor!Jowca Hen- &kiim fesiti.wialu, o nowych mmli,__ ó
ó
ryka Remiszewskiego,
n~ak więc wszystkie 9 ~ajów drżeit.mvyc.h i różnych 7larr-w.rJ.7,pń bowe, WJ1adł na przydrotne drze· . w l
ma.
•ie e z tych ""-"'-j w, kt re
Akt 01skarżenia z.arzuca tm ud>Jial wo.śc:iach współpracy między orarabskich wyraziły
zgodę na rnaiących urat.ować walutę fran- wo.
ntie były dotąd reprerontoiwiane w bandzie r<1bunkowej, a ponadto ganitZaCjaJlTI!i młodzieżowymi., jawntesienie sprawv aqresii hrvtY·i· cu.s.ką, ogrnilticzyć konsumpcję
Na s·kutek lł!l!O wypadku 25 O• lub były re~val!le słabo Wolnemu, Lato, Remiszewskiemu i kie się na nim ujawmły, i tym
skiei w Omanie na forum Rady W'ElwnętrZ111ą roz:rrna[itych to\val!'ÓW,
na
poprzedinikh
festiwa\Lach. Dulińskiemu 'Przestępstwo nielegal- samym pr,zyiczyndą sdę do razBezpieczeństwa.
zllllllliej.,.eyć
import artykułów sób spośród pasaterów odniosło M!ZYsŁało swe dele!!acje na VI neqo pnechowvw.ama bw:ni i &mu- woju ruchu młodzieżowego,
RZYM. - 7 '."'rześni.a. b.r. pre praemysłO>'l)'ch,
a
zwięk\SIZyć cletsze lub Uefsze obratenla cla· F'estiiwaL Sa to Grecja, Cej]()ID, nkji.
Wolny s~oi ponadto pod
zydent Repubhk1 WłosJtieJ,. G., ek&])(Jll"I; wyrobów foal!l.cUISikiich. la. 12 rannych uml~szc:zono w
nakłaniania
pracownlkil
ł
Gronchi, w towarzystw~e swo1eqn WsZ)'ISl1Jlro to j~ dLa obywa.tieli szpitalu sieradzkim, za• 13 osób USA ' kraje C2lart'111le,l Af·t'Y!ik:i·, E- 7-arzutem
MHD do wydania Gaibrieli Prusak
miruistr.a spr.aw zaqran.rc.znych G.
•
•
gipt, Abi\SYilllia, A!gial!ldstan, Tu- fałszywego zaśwJadc.zenria pracy.
1
Pelli złcnv ofici alną wizytę w OZltlJ'l.<ci:ą;
że trreba będzile mow 1>0 otrzvmanlu J)!erwszef 11om1>cy, nliis i1t.d.
Oskarż·onei Prusak akt oskarżaIranie Wart-o przy oka~ii za-ina zaciis111ąć pasa.
udało sle do d·omów.
Je.<'IZC2le ni.gdy nlie ~Ho się n!'a za~ruc· a,
dokonywalll'iil kra· czyć, że Włochy i Iran ni.eda•wno
Lad.a chwila opublilrowa.ne być
w
jeid1n~
mriiejs.cu
8
tys.
studeind.z,i.e:ży
w
sklsp«Lch
s:oczechi.'f li
Kierowca samochodu, Józef Mar·
podpisały por-0~u°::r.i'ea;l'iP.. w spr~_. mają zair.zadZJ€1IlJia w spra.wie ot6w
z
OO
kra.jów.
W
imprezach
skich,
za.ś
Dulińskiemu
kradzf..eWARSZAWA (PAP!. - Organa
wie eksploat~ 1 Cll iransktch zloz g.ran1iczień kredytowych, na wbo- clniak. został za,trzymany, Szcze·
Międ.zy111arodowego Klubu Stu- że
w SzcZJec•ińskkh
Zakład,ach MO
ulawniłv
w
PZGS
w
roPV naftow~1.
rek zaipow·i<ed'IOO!ll.O UcStalenie no- qóło·we Drzvczyny kafa.s!r()fy wv· <lanokiego - semiil!llall'iiach, IS'.port:- Przemysłu
Terenowego,
kló- Ostrowl Mazowaecklel
pcwatną
Jaśni p1owadzon~ obecnie
wej oficjaLnej oony pszo...in,icy.
6ledz· ~al!l[och, kon.fer.em.c1·ach ucz;estn..i - rvNch był prracownikiem.
. aforę <rospodarcza. Jak Informuje
a wstępie roZJJrawy, na wruo- KG MO - wiceprzewodniczący te
Dla Z\viekszen.ia Hc:zby tiury- two.
ceyło 96 tY15'. młodaiiieźy,
sek obrony, b.ieqli 'PSY<:hiatny z.ha 110
PZGS , Henryk Mrozowski,
.s.tów Jl'!'l7..ybywających do Frandalii osk. Jórefa Lato. Złożone wspólnle z referen1em skupu Adol·
cji {)[l"arz; !Zlrnll1ii.ejszen.ia jlościi. wyprzez nich ośwdiadczenie skłoniło Iem Kolatorowem zakupufąc ze
jazidów obywateli frruncusk:ich za
sąd do wyl;ic~ia Jego sprawy i tródeł zdecentrałlzowanych male~rucę
wprowadza &ię nowy
przeika'f.i!illia qo do szoitala psy· rlały budowlane i siano, namawlał
chiatrvczneq-0 .na obserwację.
kurs franka w obroc:iie tUlJ"Slł;ycz
sprzedafacych do wystawiania raPo <?dczyta.iu.u aktu oskM>Zemtla Ja chunków na sumy v.'Vts2ie od rzeruym: turyści mgraJ!lli.C7J!li otrzyko
p:.erwszy
zeznawał
-Osk.
Wo!;
czywistel
wartości tvch artykułów.
mywiać madą we Fraincjd fMinki
ny, który przymał si~ jedynie. d.~ Rótnlcę spekulanci p.rzywlaszczall.
po ku.r.slie o 20 proc. kor.z:ystniejpraec.howyw!lll:ia brpn1 I ~mumr:~1
Mrozowski „zarobił" w ten S'l>OKRAKóW (PAP). - Po raz SIZJ'1!Il cd dK>itychczaoowego, oodotrz"\llfilanei od Renus:i;ew.~kr>e~o. Za sób ok. 160 tys, zł„ a ponadto
P<rzeczy! <>'.' kateqorv<:znne, 1a.kob·~ przywłaszczvł sobie 15 tys, sztuk
pierwszy od kilkunastu lat, czais gid:y Fran~;izi wyj.eżdż.adąc
był czlonbe·m bandy rabun:k-0we.1 ceqly, która chciał zutvć na budo·
·
m.szy św. za giria111.1cę placn.c ~da„za <lie;wa11 bm. w. cz asie
i brał udział w 'J)J.anowaniu nan:.a· we swe! w!lll.
NOWY JORK
(PAP).
z:y o 20 lJ'l'(]•C. wo.ęcej mz C.o·tychUrządzeń dla poiskiqh wyż- dów.
Dotycl!iczas0<we dochodzenie w
rzesze ~1ernych mogły oglą- c.z·~s. w >vyillli•ku tych nrns•u111·ięć W wyniku wizyty ztożonej
szych
uczelni
i
instytutów
ba
Proces trwa.
lei sprawie wvkazało, iż 0 ORd·
dać umieszczony
na
swym of.:·~i1alny kum frank.a (350 fr.an- .przed kilkoma miesiącami w
dawczych.
utyciach
POJ>ełnianych pr:ez Mro·
historycznym miejscu w Koś- ków za <k>lax:a) zbU.ży s!ę w Po1sce przez delegat.ów fundaw."<lavyanie
St".
pendiów
wwskiet1i>
i Kolalorowa
ciele J.\:la.riackim ołtarz Wita P•ra":tyc.e do kur.siu nieofi.cj.alne- cji Rockefellera
·'
·'
Inni pracownicy
PZGS w w'edz:eu
Ostrovri
z dr Warren
podział
odpowiednich kwot
MarnwiEckit:i. m. in. prezes PZGS
Stwosza.
Do
niedzieli bo- gio (ni·e.:x> ponad 420 ~ranków).
Weaverem na czele, fundacja
dla poszczególnych ośrodków
·
a';:ończony został mon- .Pra1~'l. francoo?ra u~nrka na ogól
Kru„zewski I !!lówny ksieqow''·
wi.em z •
.
o
. . Ul\Sl:l•ru11a o d>ewah.taCJJ, n.a dewa- ta komunikuje o przeznaczek
Dopuścili oni do te110,
w ciągu
4 miesięcy Mrozowski iżeKolaloruw
taz
ołta;za 1 P
:isumęcm Iuacyj111y charnikter rzą<lowych niu 475 tysięcy dolarów na nau .i w Polsc~ o<lbywać .s~ę
będzie
na
wniosek
własc1·
nie
rozllczali
sle
z
pobranej
nil 1arusztowan uka·za~ s1~ . on w decyzii fin.ilJI1ISOIWy'Ch zwracają dotacje dla nauki w Polsce.
w:ych instytucji polskich.
MOSKWA (PAP). - Agen- kup rótnych materiałów dla PZGS
całej swej wspamałosc1.
W wy.riaźnrle uwagę tyl!ko „HumanJiZ sumy tej 175 tysięcy docJ'a TASS, powołuJ'ąc się na sumv w wvsokoścl 1.250 tys. zł.
chwili obecnej wokół głów- te" i „T..ih2irati<X!l".
..,.
Jest tet znamienne, te PZGS h1>larów przeznacza się na styFundacja Rockefellera do- koła poli.tycZille Syrii podaje, norował wszystkie rachunki Mronego ołtarza trwają prace poBONN (PAP). Zaehod.ruiio- pendia dla naukowców polnosi
jednocześnie
o
wyasygże
!Prezydent
Syrii
Szukri
el
zowskieqo
I Ki>la•torowa, którzy wy
rządkowe
Ntemif.eeki Bank Federalny obni·
ó'
h k
t
·
·
·
• nafęll do swel dysl)ozycii prywatUroczy;t
od ł · · ołta- żył w dn.iu li? bm. offojdn:v kurs skich mających studiować w nowamu
r ~myc
wo na do Kuatl1 przyibędz1e we wrzes- nv samochód
w celu szybsze!lo 13 •
. e . s ~męcie
. • fr.a.niktt fM.neusk:i.ego z l,19 ma- innych krajach, a 300 tysię tacje dla nauki we Francji, niu z oficjalną
wizY,tą do'ł~twlanla swvch ciemnych int~rnrza ·~rzew1<lz1ane Jest na dzten rek za. 100 fra.nMw dl& 0,99 ma- cy <lolarów na zakup materia
Anglii, Danii, Austrii, Be·lgii i Czechosłowac.ii na zaprooze-· só;;'. h d n1a
.
15 s1en:>ma br.
rek.
1ów naukowych i niektórych w innych kraja.e h.
nie pra,vdenta CSlł.,
,.;: o z.e
w 1e 1 1111raw1a w

ra P.iiotra Ja:ros"zlewicz.a i ministra. fi111.aooów T. Diehricha, rua
której poi111fotrmowal!10 d.z.iie111111riilmrz;y o spraw.ach związal!lych z
0.'3>ba•bn1ią podwyżką Qen na ~~
by alkohol~ or;az p'Odi1i.li-e\Sl1emem pl~c
niekl.orym grupo~
p.~a~ów. Przy ~j o~z~1

I

Dalszy SUl!ces
komunistów

Nowe mundury

lotników woisknwvch

Czy USA

wwyborach na Jawie

1

wznowią

I

~to~un~i ~Y~lomatmne l Buł~arii?

za

~~~~~~~~~~~~~-

Po

7akońc7enin

Festiwalu

Najpotężniejsze
młodych

ludzi ze wszystkich kontynentów

25 osób rannych

I

B

w wypadku

samochodowym

Francja

spotkanie

~

zastępca

Szczecińskiej

_,od Sieradzem

MRN

na ławie oskarżonych

zaciska pasa
i ratuie franka

zam1as
•
cela

Zakc ńczony

montaż

ołtarza
Wita Stwosza

Fundacja Rockefellera przeznacza

475 tys. dolarów

na dotacje dla nauki polskiej

Prezydent Syr····
• dZI• CSR
OdWie

"' ., *

WI·11 I•

W!" oz;enna

„~ni WamawJ'' o zakaz broni

cementowni w Nowei Hucie

I Mrodzynarodowa konfErencja w Japonii
I
I

WARSZAWA fPAP). - We wrze
"'S
śnlu br. obchodzić bedzlemv Po
Specjalny wyTOKIO. _
raz plerwszv „Dni Warszawy". N'.e
nstalono leszcze, czv odb'ywać ~Ię słannik PAP, red. 'Ryszard
odaje: po naradach
one b~da w określonym tv1rodn'.11 Frelek
l t·
h
p
czy tez w cią<rU całeao wrześma
t o~e
razle hi:da one ściśle przygotowa"'."'c~yc •
z Mlesiilcem Budowy trwały tydz: en,. r_ozpo~zęły się
Warszawv. Jui obecnie \Vydzla1 12 bm. W ;xnelkie; hali Wb ce~
Kulturv mzvqotowal projekty sze- tr~m Tokio wła~c1~e o ra ~
reąu Imprez, które złota sie na 1 m1ędzynarodoweJ konferencJ!
w .sprawie zakazu broni atoproqram. obchodów.
Obok Imprez o charakterze o· mowej i wodorowej. Uczestqólnowarszawsklm. 1>rofjram „Dni" niczą w niej przedstawiciele
przewiclule imPrezv nawiąznti!r.e 32 kra.iów i licznych organido tradvcll l fol kl om nos7.c7.e11ól·
nvrb Mi<>lnlc. nP. Woli r.zv Sta- zacji miedzynarodowych oraz
rówkl. które rnrqanizula DRN we ponad 5 tysięcy delegatów
Naga~aki
·
T Ok'JO, H"iroszimy,
wla•nvm zakresie.
'
· ..Dni Warszawy" uplywać b.ędą
ood znakiPm poznania hislor\l I :rnl Oki.nawy i wszystkich Wysp
turv miasta. do czeqo 1>rzvczvnl Japońskich.
l
sle 7.Wi·edzaniA muzeów oraz wyNa pierwszym P enarnym
cieczki po warszawie.

WARSZAWA
Spółdzielni
Rolnicza
Centrala
„Samopomoc Chtop ska" za k upiła
w Juqoslawii 1000 wysokiej jaKoś
c! silnLk.ów elektrycznych o moc y
7-9 koni mechanicznych. Siln•k1
nadeid<1 do kraju w najbliż.zym
cusie i zostaną rozdzielone do
w placówk<:ch
sprzedaży
s.J>ólduelczo. ści.

BI1UYSTOK

tt bm. na tra.sie kolejowej
Łapy wydarzył się
łystok qicznv wypadek. Jadący pocią
!liem osobowym syn k.oleiarza z
Niewodnicy k Bialeqostoku, 11-lct
ni Wiesław Małkowski, chciał sobie skróoić droqę, wyskakując z
rozpedroneqo pociąqu przed przystankiem.
Lekkomyślny
przypłaci! skok
jąc bowiem na
nych obrażeń i
zmarł.

chłopicec

życiem

pociąqu, upadatory doznał pow a ż·

z

po kilku minutacJ1

Profesor Weigl

LUBLIN
Po dziesięciu dnLa.::h poby1.u w
Polsce opuściła Lublin, uda i ąc się
w droqe poWTo!na do swe(lo kraiu
deleqacia władz partyjnych i miej
sk.kh Debreczvna oraz tamtejs1,ego
teatru operv i operetki. Przyjazd
ąości węqierskich był rewizytą po
niedavrnym pobycie w Debreczynie
deleqacii wla.clz Lublina i operetki
lube1s.ltief.

POZNA.!11
W ośrodku racjonalizacji I J>O·
tec:hn.i<:z.neqo PGR w C7iem;1'i·
n1u, pow. Kościan, prze.z 3 tygo<ln.i:i
-przebywała 42-osobC>Wa qr·upa mło
dv<:h robotni.k ów i i.tudentów z
Anf!lii, Bel!li•i, Fra•n cj.i, NRF, Szwaj
earli, Szwecji I USA. Mlodziież ta
należy do miedzvnarodC>Wei służhy
cvwilnel, które ma siedi:ibę w Bel
qtl, a w czasie pobytu w Polsce
w pracach żniwnycb
Pomru:Jała
PGR pow. Kościan.
stępu

GDA~SK

Jed.M z (f!ównych atra.kcfi dla
tysięcy turystów· I wczasowiczów
są
PIŁV'bvwaiącvch na Wybr:reże,
pneja.tdiJk>i no morzu li zwtiedzanie
!>Ortów statkami „Żeglugi Gdań•k:~~~la Flota" składająca słę z
26 jedno&tek, prnewk>ma już w rnqorooz.nvm sez·onre na 15 lin.lac!1
:i~lu(li przv._brze.żne;t i.śródlądow~.1.
milion wvc1ecz.kow1czow z całego
kraju, ozvli 0 100 tysięcy więcej
nii: w anal~icz.nym okresie ub. r.

• zy,ge
• •
nie

KRAKÓW fPAI'). - 11 bm. w
Zakopanem zma.r! naq!e w wieku
H lat, urzebywaiącv lam na wy·
poczynku, światowe! ~lawy uczonv polski - prof. dr Rudolf Welgl
Zmarlv był twórcą pierwsze! sicze
mon.kl przeciwko tyfusowi plamistemu. która przez bllsko 7.0 lat
była stosowana na całvm świeci~.
Dr Rudolf We!1rl był profesorem
Uniwersvtetów: Jana Kai.tmlerza
we Lwowie, Ja!Jiellońskie!Jo w Kra
kowle, a oota1!ni,o Uoow. Pomańskle
ąo A. Mickiewicza, czl-0nkiem czynnym Polskie! Akademll UmleJętnoś
towanystw
cl oraz wielu Innych
naukowych w kraju. Był również
członkiem Belgifsklel Królewsldeł
Akademii Medycyny I Bel1rllskteno
Towarzystwa Blologlczne!fo, a takie czlonklem Nowojorskie! Akademil Nauk. Zmarły miał tak!e tytul szambelana papieskiego.
Za wvbl-tne zashl!ll z dziedziny
medycyny dr R. Wel1rl ZDSlal wyrótniony wvsoklml n.a!Jrodaml n~ukowymi 1 odznaczen1aml 1J<1'1stwowvml polskimi oraz obcymi.
Pogrzeb zma.rle1ro odbędzie się
w Krakowie, dokąd przewtetlono
jut zwłQkl.

I

~~~~~~~~~

Sensacje

jądrowej

w ·proces·ie-·H arłm a na

.Juf w przyszłym rokll na obiekty budowlane cale!IO kraju
odefdą pf~.:rwsze tony cemenlu
z wznoszone! obe~nle wielkie!
cementownj k. Nowel Huty.
Roczna produkcfa le<10 1akladu
wynosić będ?Jie około ?OO tys.
ton cemenht. Nowa cement.ownia. bedzi·e ieclną z na1nowocześniefszych w krafu. Porlstawowvm sUTowcem nrzv produk
eł! bed'l:ie nie wykonvslyw;iny
do-tvch.::zas w pelnl ~1tżl'l wlell<opiecowv Huty Im. Len!na.
r.ement wvprodukowa.ny z żu
tla. obok Innych zalet. od:ioa·
czać sle będzie takie duża od·
oornościa na działanie wody,
co PO"woll na xastosowanle go
w hudownlctwia moI"<klm.
Na zdjęciu: fre11mN1I budowy
cementowni.
CAF - fot. Link

Ostrajku tramwajarzy
(Doko1'iczenie ze str. 1)
Jeśli

do popra-

w

niem 17..ą.du) i do radyka1n1e~o
załatwiieniia szeregu noose1Ill".ów
or"alllizacyjnych - to z drugi~ st.."XJil'l.y musimy po<tepić
bezrorzumne, uparte i warcholskie dążenrie jedmoote'.t, które
zamierza·ją dezocga:ni:rować ży-

pa1 raliżować
cie goop0d1arezie,
żyda m:i.as:ta,
i:lówn.e nerwy
n.a strr.ajk
się
.
które d€cyidująe
- l'X:lecydawaly eię na p[).~
sr...einńie i tak już trudl!llej sytitmcjd. gospod.al!'CZJej miial.5lta i k.raju.
Piw...etny o tym z całą świa
domością prawdy. Ludzie, którzy nawoływali do kroku prz;ecdwko mia<S>tu i jego ludności„
ci Jupl:'ZJOOiwko spokoiowJ,
dzie w cz'lisie rebramriJa żą<l.aili
n1a.j,p ierw przybycia .,kogoś z
wlaidz m:iej1S1k:ich i pa:rtyjnych".
Gdy prZied~~wicioe<le ci przybyli i jei3'Zicze raz :ziaJoomumri.l rowali, że regulacja plaoe jem uz;god.nrllQflla, jej tiermiln. prrzyspie.s2JOl!ly oowet o miesiąc (z
31 paź&iemtkia I".ia I paźde.iier
niikia) i że m iintisber.ialn.a komi-

Omanu

KAIR (PAP). -

dąŻ€niu

slu...crzmość

zaięły

chodmńe dQilosizą, że

całkow1itą

wy bytu i za.robków (zapewpost.anow!ioezresztą
rliioinych

Woiska angielskie
stolicę

przyzn<ijemy

Agencje 21awojska bry-

tyjlSiltie i oidid:z:ialy sultrma Mui<>po 7.aciekca~u za,jEJlY 11 bm.
Nimivę,
łyclt wa.Ikacb ultezn:vch
główne mi.a.sto części Oma.nu, opa.ni0wa.ne.i p~z powstańców.
Zdobycie Nlizwy popiraedlZiło

wre

logodztlJrnne bombaroowa111i·e miasta piraez lotnictwo bryty,isltie oprizygoto<Wamde
~
raiz
a.rotylecy.isklle. W zd!Obydu miasta wz.ięłv ud.z.W nowosprowa.dtrone l>(lSlłkf wojsk brytyjskich,
i:ł<>~ głównie 'l: oddziałów pan
cemych. Wojskia powstańcze wyoofały się w góry nia pół.noc od
Nizwy.

sja r~if;rzy '.N.\~?.Ztę spraw bt~rzyiciele

spoikoiu
za'W'Olailii: „SUrajkujemv oopóki
k,r,z;ykacze i

nie pr.eyjedizi.e ktoś z Wat'smGdy zaś wcwiraj przy-

wy!".
był

z Wa:rsmwy

min1i~er

gospoda:rilci lromUirul•ll!lej, Sroka i
PoOtwiierdzil na nowym młwa
n.tu p.rnedp[)ludJnlil()lWyin. słiowa

posiedzeniu odczytano depeod Bułganina, Tito i prezydenta Indii, Prasada ora7l
oświadczenie, złożone wobec
specjalnego wysłannika Japonii przez pap i eża. Premier
konferencji
przesłał
Kiszi
pozdrowienia, zaś przedstawiciel rządzącej partii liberalno-demokratycznej, przewodniczący japm'lskiej partii _socjalistycznej Suzuki i pierwszy sekretarz japo!l skiej partii
Nosaka wy•
komunistycznej
głosili przemówienia. Wszystko to świadczy o wielkim
znaczeniu, jakie przywiązuje
się do tej konferencji. Głów
to zjednone jej zadanie -

szę

czenie wszystkich sił pokojo
w:vch w celu położenia kresu
doświadcz.eniom z bronią atomową i wodorową i wprowadzenia zakazu tej broni. Kon

zawol<> li: ferencja omawiać będzie rów
przyis.1ą
nież takie problemy, jak bapimy do pracy, aż n.ie dowiezy wojskowe na obcych temy się, lle?"
rytoriach, wyposażenie w broń
Ni·e pomogly periswarz.je
wyja.śnierni.a, że wla~nie w te.i atomową innych krajów, blochwili rząd rozwa7.a, w jaki ki militarne i powszechne roz
na.j.s.prawiedliwi•ei per brojenie
S)XJ<SÓb
w
oświadczył
pr:ziewidywa.ne je..<:?..c.re swym referacie sekretarz gedzielić
w tym roku n.adzwycrz.ajtlle
neralny japońskiej rady walśrodki i ż,e nikt w rządzie w
pcmioozialek. 12. &k~rµnria, nie ki przeciwko bombom atomowodorowym Kaeru
jest w stairnie powiedzieć, ile wym
oprócz Jasui.
doota1ną kamwajairre,
tego, że dostana, z pewnQ.~cia,.
Na posiedzeniach w ponle•
miie!'rzW fych war•tn11lmc h
sełki działek przemawiali: uczony
k.ańcy 700-tys. mia•'llt.a,
ty."<ięcy ludzi pra.cy, mieszka- japoński Hambara, amerykań
jących nieraz dziesiątki. kilo- ski duchowny Ja.ck, uczometrów od swych fa.bryk i in- ny angielski Rovblat, szett
stytucji rostaJ.i ste..ri:oryzD<Wa1nii
radzieckiej
delegacji
szik·0tdJ.irwą dzial.alnośc'.ia grupy
do któ- Kairow, P"rzewodnicząca azjapraC()IWrniików MPK,
rych Ś•"-'i.a<lom:>ści nie dorho- tyckiego kcmitetu solidarnoś
Ramoszwari Nehru i
d:zl abrolutnae ndc, co nie jest ci strajki·em. Grup.a ta przyciiąg inni.
zwolernnicy strajku

„Ile d-015lta.niemv? Nie

nęła różn,ym.i

spooobami

(~

do

zasbratS.'Ziania. włąc:zmriel wiclu
irrm.yich praooWlllJików d10 S7.lkodlrl.wej, <119POkcmej idei strajku.
Po Paź<l·z:i€:!111llku ruie stiosuje
cstiryich
się w naiSIZYffi kira.ju
p}yśroc1Jk6w prooc:iwko z.lu,
nąoomu z glu.ooty i citumMllienila, WCTX>raj jed.ntaJk, gdy i;,:rupa lud,vi uzbroj<J1T1ych w kije i
n.aira.ę<l1zia

z,aaia.kow,al.a

:nde prac<YWnliików,
ra'fJawać

Wśród bardzo Ii~ycli <!epesz, które przesłano do prezydium konferencji ze wszystkich stron świata, są takie
telegramy di prof. JoHotCurie i dr Schweitzera.

Konferencja

będzie konty-'

nuowała obrr<Iy we wtorek

i

cz:yn- przez trzy na..,tępne dni.

priagnących

lromumJtklację

miiejl51ką

i wyjechać tramwajami z remizy (w zaje?Jdnd. na Dąbrow
skiiej), w obl."Olllie napaidiruiętych
musiał.a. wyl9tąpić milicja.
bry
sil
prnewa.żających
Wobec
Kaź
pi!1ZeW()dinicząoego RN,
by p.raJes<teśmy m tym,
tyjlS!kich, odidziaJy powstańc7Je
m:ierczaika i ookretairm KL
taktykę
stosować
zamier;zają
PZPR, Kra.jskiiego - cti. sanni oownicy użyt.ec.znośai. publiozlnJBj rnńieli cma,z lepsoo WtaJrUl!tparlyzamekl\. Nad17.Jiieje Bf'YltviKATOWICE IPAPJ. 12 bm. 'p!':r.ed tymcza;!!OWV1Jl, zwalnianie z więzień clZVlków, że operacja mająca na
k:i pmcy i pła.cy, by żyo!e byw Kalowi-,lub um'!~zanie śledztwa a także
Sądem Wofewódddm
z latwiej.sze, ale prneło oorn1
c&ch rozJ>OCz•ł sie proces byłych ferowanie korzystnych dla osku- cclu ZJdioby!Clie Ni.zwy bę<liz:ie bły
cicl my wszyscy - roOOtruicy
&k1a1wi=na., okaz.11ly się płoon.e.
pracowniików Prokuratury i Millcfi żonvch wyroków.
WARSZAWA IPAP). - 12 bm.
i praCIOWlll!icy, miies21kańcy duJak wvnika z aktu oskarżenia, Powstańcy ustl\Pili
Obvwaitel!lldel z Krakowa. Na ła·
d<>t1lero Jli)
w Zarządde Glównym LPZ w Wu
żych mia1st, jesteśmy zdeeydowte oskartonvoh zasiedl!: Wladv- Wł. Hartman w latach 1951-1955 wielodniowych wa.Um.ch, d<l'kows.nle prLeolwko próOOm. para- szawle od1była się konferencja i>ra•
b. szel ProkUJ'a· !>Obierał wysokie łapówki od osób nu.Jl\e szeregu udanych ko()!lfir11ła·w Hax·tman tnrv Wotewódzkief w Kielcach · i oskarżonych )'.11'Zewatnl.e o J»"l~lęp ataków. N:i.e ziśc:ily się róWII!Jież
Jirowa.nia. I tak już trudnego sowa., poświęcona omówieniu proJ1ótniefszv b. wilceprokurator wo- stwa qospodarcze, wiqlędh.l-0 od
życia.
!lramu nroczvistokl związanych z
W
WARSZAWA ('PAP),
jewódzkl woj. Juakowskleiro: A· ich krewnvch lub znalomych. Na- pr~ Brytyjczyków, że
Prz€<rWall1ie strajku tramwa- i:>rzvw.t~uentem do kratu urny za·
l>rokura- mówił on do wspó!J)facy 'li'. tym w N~Jie ujęty 2J0Sta.nd.e dowód- d<mitach od 16 do 2;l bm. odbęd2liie
b.
Ura.slńskl,
dllJD
Józet procederze prokurat<>ra Uraslnskte- ca powstańców Taileb ben AM, się w K1,jowti.c IV KQ!l,~·es Sw.iia- jarzy j.est koni~.ością, po- wleralącej ziemię z cmentarza toł
Krakowa,
miasła
tor
rorowym roz.<;ąd nii!TZV b. Samoddelngl Brv!Jadv
dyktowaną
kaJJlitan MO, b. naczel- ąo I ka:p1lana Drotdża, JlOŚrednl· Jaik doolCXSi koires.1J'Ol!ld9n1t AFP, tow~j Fecroracji Mlo:l1zi.eży DeDrofdł nlk Wydz. Słedczeiro Wo!. Komen kami i pomocnikami lich w koniak wo.i1Sikla. powsliań~ ~ly Się mokiraityczmej.
kiem i iln·be!'e-sem Jt.a,żdego. obypolePodhalańs.kich,
Strzelców
dy MO w Krakowie, Władysław lach z osoba.mi dającym! l~pówkl
W looinigire&i.e uCIZJ'.:IS'ńnriceyć be- watela, symipalbi•a. dla si:r.a.jku- 1rlvch w walkach PGd Na.rwlklem
z NiLzwy 2Je względów takrt;yc,zBuchta - 11t. 1ier:tant, b. zas1.ępcu byli Chachłll'Wskl t Buchta.
ących n.ailcly ·barw.item dto o.i
W czasie proiresn przesłuchllnvch nych li. WTii.1z z dowódcą udiały dz.i.ie w5Pólrn.a delegacja. ZMS,
kierownika Jl Komisariatu MO w
w 1940 roiku.
Krakowie oraz Julian Chachłowskł zostanh• 16? świadków, a zeznania 33 cię n.a bai!"d.1:1'Ji.ej dogodine pozy,- ZMW i ZHP, której l'l'l"JeWOdini.- k!"e9u, gidy chocllzilo o wydarPodczas konferen!Cfł, tswczesnv
fahcylkantowi,
złotówek
cie
- 'J)raoown!.ir. ek~11ozvtury PKS w p07.o·stałvch zostaną odczytane. Do cje w górach .Abel AkdM".
czącym jest Maria1n Rentkie.
gdy :naś chooZJi o siallliie Zlamiie- dowódca II Batalionu S>tnelców
dowodowe!JO włą!;zono
materla.łu
Kra~owJe.
Wlady·sław
płk
l'odbalańskkh,
·
·
s•...,tac
·
i
airuia.
Akt oskar!enla nnnca 1m p.oble akta 57 ś1>raw karnych związanych
:r «L Jl Dec, opowiedzl.a.ł dziennikarzom o
• po.garaz.ain.ue
SZl
ranie wwoktch łarpówek p!enlęt- z .procesem Hartmana I in. Jak
1
1940 roku
w
norwesk!ef
kampanll
wairwnw
~
k;ia'1
ek<l!!llO!lU=ej
nvch lub mvll!ołdwanUi innvr.h ko- wynika z danych dowodowych,
ka.eh, gdy partia l mąd czy- ora7' 0 uroczvstościach. które od·
59 łapó
rzvłct mats!ailn-vt:h w zam.Ian za Hartma.n PGhrał ogółem
n;ią dioisł<ll'Rll1tle wmyi.9tk:i.e w:v1sfrl- były stil osta·tnio w Narwiku ku
uchylanle zundreń o ares:llele wek na sume ok. 600 tvs. zł.. z
kii, by .1.ak naiszybcrlej wyj.ść z czci żołnlerzv ))()łskich. Pik. Dec
le«o około 100 tys. zł. otrzvmal!
to 57>C>leczeństwo norpracującym, podk.reś!H,
trudinoś>Ci li diać
le!to wspó!nky.
na. żadną weskile eta.cza w1elki.m kultem 1>a·
00 ty>1ko m:<Jinia. _
W plerwszvm dnlu procesu 1ąd
ustalił personalia oskaYionych oraz
symnatlfl strajkujący nte mo- mięć Polskich kombalant6w 71 okre
su w•oolnych walk z hitlerowskim
_
odczytal akt ookarżelliia. W czasie
, ..,.. naleźdżcą,
gą li crzyc.
ustalanla personaliów osk. HartSąd:ziim.y, że 2l!"l!JiZlJIIld€111n-e .,.,rów:n:aJnJłu z rokrl.ern 1955 zw-yżka
(Dokończenie ze str. 1)
man odwołał niektóre ze:r.nanla złoProqr~m uroozysto§cl orga.nJz.owa
~ prmz całą :załogę MPK w
ta wyno.sti. Ollrolo 33 proc.
tone w 5Jedz·twle. Jak wynika z
Loic!IZli cyc.blo snowodluje 2Jar- nych w krafu przewldule, te 1>0
Nie iZJ!lamy ~ - pofeQQ słów, nie !est on Polakle'lll, nia Ot!oolo 500 tys. osób. DOttyceyć
• •
k A-..
ó
...._...,.,..,
lecz czul·e ste Niemcem i obywakońCIZleO'lde Slbrajku, przywriacia- Pnwrocle z !'efsu do Narwiku tachtelem niemieckl:m, urodill sle w O!l'lJa ~e zaiw•od rw, w tvi..l'ch w1iedimaa wi.ice.preimieJr - aiby ja.jąc m<Slrocrz.OlllemJU tym wstrz.ą~ lów ,.Ma.riusz Z11n1skl" ! „Zt>w
Nielll!czech, choctat przed wolną upooa~a. IOO}p.iJ.ndiej wyma1gały kitei!rolwtlek państwo 2JCliol;ne byifo
~m1iasitu jego namw.Lnie ob- Mona" w J)()rcJa rybackim, w
zlożyl eqzamin maturalny w Krn- regu,)ac.jd.. Zawody t.e wymiiendo- doh.'XJl!llać talk powai.tniego wyiSJi,l'lku
kO'Wle 1 tam 'PO W<>fnie ukończy! ne ll!Xl(<;J(Ialy w .J...·on:i.tilllliikacde r,zą- w podobnrie kr&blt!im <Jikre.<>1ie, :ooF. B. Gdvn! nastąpi 17 bm. przetecle urdiowym. W~oopoornii..oir podJkreś)Jił chO'W'Ując przy tym równ-O!Wa.gę
;,,...„ 2 o inn!~.ki"~h 8 1~itr.J- Wydz. Prawa.
ny z ziemia z cmentarza pol~łvch
Ek ...,..
~~"""
·aJ ..__
·
j,ż diaillszJe """" ekx.Jin
ól ·
Oskadony prosi o zaprotokoło'lV
.... -~· 'l()m!JC,zną, J c uv ma „~,soe
ł""'-'
l:olnierzv polskich. Zaloąt lachtów
stów, która !Przebywa wlaś· wanie, że jest z zawodu oficerem =zieig nJ1e mt0tC«10,
n1as.
u ~K'
mogą
~kii
-"-'·' h 'n a wvwiadu niemiecki-o.
pr:iekatą ume to!nlerzom lednostn i.& w A'~~ch B enneu"""ic
"~ •..;u.„. .
.
. ó mieć w . preyt cł.lro
loścl J>lia•
~„
w J""-"""1
mumo Dlal1.lllTil!iet'll'LegQ
w wc::na.s mrueisce,
Y•
Oświadcza on dale I, te przed .'llz
kl KBW „Podhale", która odzledzJ.
kursie szkoleniowym, bierze wofn<t był członkiem wywl.adu nie jeśli ooią@ndety ZIOISltamde pla1110- palli.<'ltwa. w st<XSullllku do realnych
czvla tradvc!o Bry1rady Strzelców
wespół z ratownikami szwaj mieckieiro J na felfo polecenie 1>ra- wy i pcl!ll3drplanowy wtzl!"OlS't P-1"<>- mażliwoocti. gospod1arric.z;ych, jePodhalanslrnch.
stieśmy calk01'11'Jc:ie w stal!lrte obca·rskimi, fran~skimi _i nie- cowal w sanacyjne! <l'l'!Janlzacłl du1kc.ji.
Jaik:iieikoliw>fek cid1ej§cti,e od tej ro1n.ić wairbotść t1Zy>.S1ka111iej już podmieckimi aktywny udZlał w młodzietowel „Straż Przednia", w
24 bm. w Wa~szawte nll. dzłe
7
""""'lieczefi.sbwa.
so ~n.o
młodzietowet
tafnel mqanl i..acli
. 4 t UrY'S tów cfalislvcznet
d1.łńcu irmachn Zarządu Głównego
""" prowia1dzJiwby do n.aro- wy·zki drn~hodów -..-~- 1 a·"··
W czav1 MOPR.
ak~ji ratowa~l1a
Ll'Z ma sle Od·bYć spotkanie uczest
- dwóch Włochów i dwóch sle okupacji wsią.pl! fako ochotnik SZielll•ii!J. równ1owaE!.i miiędz;y masą Ni!e tylko uzylS1k.aJ.i.śmy róWJ!l!O!Wan1,Jrów walk o Narwik i załóq farh·
Niemc&w, którzy ugrzęźli. r,a do Waffen SS, a po kontuzji do- bowairową li pie111iądziem. a tym gę elrorno1rniioaz:ną, Lec.z mamy
tów „Marlusz Za~u•k!" i ,.Zew Moda1ljej
psrspeiktywy
W\s.ZJei1ki.e
liinfywotme
w
giodtz.ik•bY
samym
zowschodnim
froncie
na
znanej
Eiger
szczytu
~kalne.i·
~;e
·
8
rza" ze społeczeństwem stolicy.
ŚCl "'"' .,.
szeioO'I() ugT1U11rtowania. Istrni.eją dias·lal pracownikiem Abwehrv fwy- berresy tS1po-łe.czień.~twia.
fu,~.ebvwaiącv na urlo'Pie w Fin
w crz;~ńie wyżej WSIP<Onmiian1ej nie, by .,;:ąd:llić, że w roku przy- land:h, Janusz Sidło, wz-iął po raz 1 września br. w 18 rocznicę wy
W paśmie .góTS'kim FimsterG.- wiad nlelllliecki). Po wojnie był
.
,_,,,,.,, .
.
J
wywiadowca w MO. a późnlel olih
druqu , wczora i udział w między· buchu II wolny świ.atowef, urna z
ait'IOISIZ'e\vic:z szlym ..,,,..iZ111emy w 5ltamrlie pirrzecerem śledczvm KBW, następnie koin.fer>€Jrv.!ji, Pioo1br
ar om.
mityn(ln. vVyg.ral o- zf~<I z cmentarza żołnierzy „01W akcji 'bierze udzfał SO zaś '!)ełnlł szereq odpowled~ialnych omówił rów1rllież. )Jl()Jkrótce ~,.;tu- PT?wadizić i>c<Prnwę w :trch di?:i•~ narndowl'm
czvw.i1ści·c rrut oszczeo.em do9kodoświ.adczonych a!ipinistów i funkcii w prokuratuno krakow- a.Lny ISltan n.aJW.JeJ 11JQ1S>podarlci. nD-jd.'!l•rn.i!lCh, w któcych nn.e m()gWlo- nalvm
skich z Narwiku zostanie złożona
wYJllikiem 79:37 .
Stwfordziił on piraeid1e my tego pr:zJepI'OtWad!zić w rum
rodowiei.
przewcdllli•ków różnych. naro- skie;.
Irune ciekiawsz.e wvn-Hr.i: 800 m na cmentarzu w Nowym S~czu.
Sensa.cil! na sali sądo"'.ef wvwo- W!S'ZyJSltk~m. że rnńmo n:iJęwąl!Jpil1i.· b.:ieżącym.
dowości. Według ostatrnch do
ku czci bo·
z okazłi uroczystcścl
Johnson (An.gHa). drugi Saikmen
PowyżmJa relacja zaigadl!'liień
niie ma
.
.
.
niesień, zrezygnowali on~ z lute ośmadczenl.e ooroncy Hart- wJie aię?Jkiej sytu,aicjli,
(Finlarudia) obaj 1.48.8. Skok
dal: Va1kama (FJnl.) 7.64, 5 km haterów "pod Na-r·w,ku pro1ektu1e
w
lron..f<:l!"elll<:za!Sl'e
w
p.arui=myc.h
nile
do
nr.Zlel<J:Łamiek
n~.imrnijej151Zyc.h
podwa-1
k!óry
Pociefa,
a.dw.
~ana,
.<.>.....
111
. .
,.i., .,
podejścia od strony P.u1 <>r.- za zeznania oskartone110. Twtersle wydanie specjalnl'!!IO al>umu
Jankhe (!\TR.DJ 14.08.
ne.i· ii usiłują dostać się na dz.I on - na podstawie posiada· p>::llro]ow. O .r= przyp.OOT'il'lt się, cji w Umędzfe Raidy Mil!llist:rćw
pamiątkowąro.
•
•
•
nych clowoclów - że jeqo klient że f-u'!lldU<'I?: pl:3.ie Jron1flmlc1Wainy nf.1e jest w stiainie W}"C:?Jerpać c.ahod
u. mówi nfeprawdr, l te w czas!,e o- przez p3ńG!t.\vo wizrósl z 1()7,2 rni- łofoi q<rnteri<:sujących d wia2ln·YCh
szczyt od pó!Jnoc:no-zac
Na konferencll 'J)rzedslawi::lele
Podo1ias lekkoatletycznego mePróby [przedostania się I.!<!- kui>acll bvl nawet poszulciwanv i:,9 1I'ldJ3. .złotych w 1956 rokiu oo spf!'l31V1' tam por.u.sJ;>joinyc.h. W I"..ai.iczu Po.zinań - Berlin wygranego Zarządu Glówneqo LPŻ poinformate
molotem do uwięzionych speł pTzwez bGestda'l>?- ,_, 1 ś 1 dkó· 1 1122 mi·ld~roów w roku oo~ącym, blrliźLo;zy.cih d:nriad1 probl€tmy
przez Niemców, Cva.stowska sito- wali również dzienuikDrzv, że nrzv
.
.... . .
. '-- d
.
•
() ee uze1 1..,.•.:: w .a w
za r..e
ł
.
qotcnvuf sJa nodob~e uroc•ys!o'cl
materiału dowot!oweqo, prnl:es po- lx> ·w:vi:azny sbarrme ISllę ournz y- f.'C•u,TimtS•!emy. w zn:;,=11lle szer-, czyla w da.I 6 m, 100 m wygrał
zły na n1czyrn. zw as.ze .'
"
•
••
e ~ ''
Jarzębow~kt 10.6. a 200 m - Ba-J
na pr.zeszk·Cldzie stoi silny trwa PTZV'l>uszczalnle do 20 wrze· n131m:ikJi w.wcstu tągio fum1dus:zu. .srzym :zia:kire.saie.
rall\owsk;i 21.6, w dysfou zwycię- ku czci polef!łvd1 w b'.twaclt pod
Z. l, ~OZLOWICZ
W'8(1fo tu Pf~Ol!l}!ajl(?Ć, :Ile w pe>-,
·
śPla br.
wicher i śnieżyce.
Lenino I pod Monte Cuslao,
~Y'ł Wac<howskii 50,56 IQ,

Obrońca

zadaje

kłam

zeznaniom swego klienta -

l_V Kongres

SFMD

I

Aktualną sytll8cją eospodarczą

Polscy alpini,ci
biorą udział

omówił

na konferencji prasowej

wicepremier Piotr Jaroszewicz

w akcji rałowniczei

w Alpach Berneńskich
....
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spod Narwiku
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Sprzy1Dierze11iec
raka płuc
Chesterfield - Philip Morris
- Ohi Gold - Lucky Shike
- Camel - pall-Mall - to
nazwy pajawiające się na
każdym kroku w Stanach Zje
clnoczonych i wY1:1awiane C"dziennie przez m1110ny Arnerykanów. 1
?
Które lepsze.
k
l<l? L Chesterfield,
czy Old Go . uc y Stri.ke,
czy Camel? Trud.no było pala~zom zdecydować się na od
·
t
otez najczęściej
powiedź.
co jakiś czns
się
rzerzucali
P
z do t yc h czasowego gatumlm
na nowy, z t ym ogo'Ln ym
.
w s k a l"i przemysłosku t.k iem
· Iu 1at wyweJ,· z·e .J'uz· o d wie
·1
k ść prod k ··
u en poszczego so o
nych marek papierosów ~r
trzymywala się stale na tym
sa my m poz1·om1e·
- · • 1a· d zy w lasmme
. 1>om1ę
A Czy
si"„ "'alk
a kol\ ~
•
·• •oczy
m I. fabrrk
kurency,jna? Powinna się 10czvć. gdyby to bYli różni wtaściciele. Ale calY amerykański
przem.Y~ł tytoniowy, można p<>wiedziec od wieków, znajduje
·o w r"kach · dne· · t ·
J 1 eJ sa rneJ·
Je
"
si„
gruPY ludzi, którzy produkuh
papierosy o różnych nazwach.
Wielki i sprytny przemystowiec J. B, Duke jeszcze w
ubieglym Wieku skoncentrow:\l
wszyst,ko w swY 01 ręku; ośro'W
iytoniC>Wego
przemys111
dek
Virginia,
w sianie
Richmond,
d
·
1
znalaz się J>od rzą ami Jednej
olbrzymie.i organizacj; finansowe.i. Monopo1 Duke'a został
,1amanY w r. 1908 nakazem 5 ą7
· de>WYITT. '~ rnyśl ~tórege> nale·
:ialo podzielić 1trolestwo tytoI · t
a k"I
w".· ·Ponjowe
lY nw1· 1 ka o··"•sięs
zne mmeJ~•:e
ws ta .iak ęcnp. rJjggett
i l\fyl'rs,
firl11Y·
Roynolds i inne. One do tej
chwili Produkuja różne papierosY· re~lam11ją swoje wyroby
jako na,1lepsze, na pozó1· pro.
z• walk «: Jl'.OIik·urencyJną.
wa dl „
A e w rzeczywistości, Jak
pisał .swego czasu słyniny reportazysta amerYkańs:ki John
Gunther, „ni.e istnieje ani p.
r.,iggett, ani p. !VIyers". Istmeja natomiast akcje różnych
w ręsI,upione
towarzystw,
·
l 1 d
i-~~ 1 u zi, p0w1ązanych w
d ·
ozny
Duke.
r Gd, sposób z ro zmą
·
Y kiltk.a·naście lat temu
rak Płuc zaczai się szerzyć w
sposób · w
zastraszający
rni~slac~ amerykańskich, podeirz~me lekarzy zwróciło się
przeciw dwu czynnikom: Sp:i
linom saniocbodowyin i dymowi tytoniowemu. Co do
tego ostatniego stw!erclzo.r,o,
że zawiera potężne ilości
smoły, która JUŻ od daWl!ta
znan~ była ja1W czynnik wywoluJący nowotwory skóme.
zaczęlo się :i;flludne baC!a.nie,
wrz'ev~l,vce t~r-,tze~oi~~„raktowiłapluc

Takie pytanie zaidala s,obie
jedna z podkomisji Izby Reprezentantów i dla uzyskami<:
odpO'\viedzi wezwała wyb'.'.Tygodnik
nych ekspertów.
„Time" z 29 lipca przyrnós!
wiadomość o opinii najwybitniejszego znawcy tych Zflg::td
nień. którym jest dr Ernest
L. Wynder z in.stytu~u badnw
czeg,o Sloan-Kottering Instr
tute w Nowym Jorku.
Dr Wynder stwierdziił, że
gdyby filtr papierowwy zatrzy
mywat co najmniej 400/n smo.fy
bY go
·
tytoniowe.i. juz· mozna
· ·
'"
s k·u te czo y~
nazwac- częscmwo
środkiem przeciw rakowi płuc,
Ale żaden z dotychcx.as znanych i rekla.me>wanych prz!'z
·
przemysł tytoniowy filtrów me
nawet
wvkazał skuteczności
d o 400;o· c o gorze.i,·
·
zbliżone.i
- 1·1 Y na ryn ek· o f a b ry k"1 wypusc
normalne.i
pro'cz papiere>sów
zwanych „Regular
długości,
size", długi,e papiei.:osy „King
size" które dostarczają pa.lacwwi większe.i dawki nikotyny
i smoły. Wielu zaś palaczy. ufa
Iicrzb""
filtrom Z\'""ks7.a
J"cych
....,
„
wypalanych papierosów, tym
samym zwiększając ilość truciz
ny wchla.nianej przez organizm.
W czasie badań podke>mis.ii
Izby Reprezentantów wyszlo
•
na .1aw, ze „wspo'ł prac 0 m. 10.
wni,k naukowy" ze stacji· i~ada.wcze.i zwią,zku producentów
. •
.
h
b' t t .
wyro ow Y onwwyc n~e mia.i
zielonego pe>jęcia C> dzialaniu
fiUrów. nie potrafił nic 0 nich
p.owi·edzi.eć ami w sensie cl'odatnim, ani ujemnym. d Wyjaśnił
tylko, ż,e nikt go nig Y nfo llY"
ta.l o zdanie. Wid-0eznie pe>pTze
stano na zdaniu ... spec.ialistów
od reklamy. Dzieki nim ilosl\
sprzedawanych papiernsów z
filt.rami, która po ostatnie.i
wo.i"ni,e wynosiła 1%. sięga obec
nie 400/o, a zdaniem fachowców
osiągnie wkrótce 75% ogólne.i
ilości wypalanych w Stanach
Z.iedne>c7A>nych papierosów.
Nic dziwnego, ludzie bOll\
się raka. Wierzą więc rekla
majdują się
mie. Ale CZ"'.Sto
....
w dziwne]· sytuacji. Krnnu
Bo 112.
przekonać?
dać się
przykład na okładce tygod11ika „Time" z 29 lipca, a więc
tego samego, który przynosi .
opinię dra Wyndera, wajdureklamę: „Cudowny 1
jemy
filtr papierosów Peter Stuyvesant pozwoli ci tym leipiej
i dłużei cies·zyć się smakiem
doskO!tlalego tytoniu!"
A więc, jak się okazuje,
sprnymierzeńcem raka płuc
jest ten sam czyruni.k, który
sprzymierza się z wódką:
pieniądz.
ARGUS
0

0

i ,.._______

me··
dycyna oko w . e>ko z przemysłem. z właścjrtelami akcji fabryk paJ>iero~óW. Gdy zaś medycyna zaczęb gromadzić coraz wiece.i do11'odów na rakotwórcze dziaiaoie dymu tyte>nio
wego, przcmysl zaczął wymyślać na.irozmailSze środki samo
obrony. Ni.e mógł wprost
prnellZYĆ wyuJlr<Jm badań, .zaczął wiec pro9~gować papierosy z filtrami, które. według
odosze1l. i umiejętnej reklamy,
wszelkie
zatrzymywać mialy
szkodliwe składniki dymu tytoniowego. Wśród licznych e>gło
szeń w prasie, radio i telewiz.ii
uka.zały się reUamy „niezawod
nych filtrów•'. . Odniosły one
skutek. SpriecJllZ papierosów z
filtrami gwalJbWDie ~osła, a
wraz z tym 111Zrosly... zarobki
producentów, gd~·ż papiere>sy z
filtre.mi mają <>dp0wiE"dnło wyż
sze ceny. Will-domo, „zdrowe"
J>apfere>sy, w$fto zapłacić,
Ale społecieństwo amerykańskie ma Pewien instynkt
samoobrony. Nie liczy ono
zbytnio na to. że wolna konkurencja zmUSi fabrykantów
do uczciwości. Prawo amerikańskie wYJ1)aga, aby wszelkie reklamy zawierały element prawo.)', tak co do skla
dników, .iak i co do działania
reklamowaneg-0 towaru. A
więc ;eżeli reklamuje się fotry papierosowe jako zaibez:oieczające .p~ed sm-0łą rakotwórczą, musi to odpowiadać
Prawdzie.
.
• •ftak t>od j
I t n l.ało .te.,,.
e rzen1e,a ł
odp.c,wlada to pa-a.wd7Jie,
te snie
skW<> tak st~nowi wprowadzanie w błąd pJ1,laczy i wycią~anłe
cll!1V., e~"'de
z i-Oh kLeszeni
500
·d00 O dc.iarów. Tak, pół miliona olarów tlz~enuie płac:.>, dzi~
pa
I t .1acze .I~ko cenę· samych f"l
;,mpvófauie.rowWYc_h. A czy ~.a
mlł~ooa d~enime maJą
I<"
szanse Ot~ przed
p

" 001 ··• s

·

Gdzie źle a gdzie dobrze
Już dziś m&emy się pakusić 0 dokonanie oceny wyko-

nania teren-0weg-0 planu gospodaircz.eg-0 za I półrocze
1957 roku, oraz ll:1e1alizacji budżetu za ten sam okre\S w n.aszym mieście. .
·,,d n ·,~~;a
za........
w d·,zi"edzi·in
<...L·u 1 1 =~
- 1·e
_
. ocrza vn.ec;i-~"ał
sytuaicJ·ę I po'....
'llvw
u
po•\"a„~y braik sily rabo•cizeJ·
" ~·
dla przemy1Słu włókiein1nkzego i budownidw•:a, gidy równocrześnie szybiko Z11TI1I1iejsza,ła
się liczba osób posztrkujących pracy. Jaik więc się potocznie mówi - syrtu.acja na
T'." rnku roboczym była ko•rzy·'
stna. Więcej bylo zapo<trzeb
k
.
b
1 ..
ro
W
· · i mz
h oczyc
k rą3·
ci ·
l owania
u m szu a ącyc za,ęcia.
dniu 1.VII posrz,ukiwaJo w
w Łodzi pra,cy 575 QISÓb wobee 7124 wohnych : miej:S•C.
Miaisto było zmUJSzone do ro·1
b k
· · ·

~~~~~{.ciagł::ni:1~1~ ~u~o~:

,
nictw.a, z innych okręg<YW, a
przede WiSZy.ef-kim z te-renów
woje<wódrz'twa.

Jeżeli chodzi o PTzemysł
d1robny i usługi, to zadar.Ja
pła.nowe za I póh·ocze wykonano w t15 proc., przy czym
0
wa1r,tos'Ć prO,dU•k•CJ·l· "~~o·'a
wLJ• ""'
9 proc. w porównaniu do
l
ku:
tego samego c esu z ł'Ot {U
ubie:głego.

Liczby te j,eidna'k nie powinny na""a.wać zbyt wi•eł,,.,
,,,.,., 1· . ? ·Jne•m. '"ko,ro zwa
ki·.m ~pt_
~
,,..„
v
·
·
·
ze wym·k·I t e osiąży się,
gnięto w pierw.srzym rzędzie
wskutek ustalenia zbyt niskich programów produikcji,
·
osiągania
w <lążeniu do
· wyz· · M.i11io ze
p l an
&zych premu.
LJ

'

zostal przekroczony, sprawa
wprowa.d zenia do pr.odukcji
nowych asortyrnen.tów i poszukiwa:nych wzorów nie ul.eg!a zbytniej poprawie. Wy· d a,
braJn• o d•CZ1Urnac, się
razniie
·
·· spozy
· pro d u k c:ii
ł y w !Za.IGes1e
,•
wc zej, gdzie s,pó~d'zi.e.J.c:zosc ;po

siadajqc o·d[Jbwiednie walI'tllilki lGkalowe i nie'l..iły p.ark ma
sz~ (na pe.·zy!kład epółd'Zi·elnia „Oleina" i Zalkłady Cukier
nicze Spółdzielni Inwalidów)
zrobiiły niewiele w tym kierunku, by produkcję tę rozwinąć Rm:v.nież, jeżełi chadzi
o produk!cję materiałów budmvlamych, spóidzielczość nie
wywiązuje się należycie z
przyjętych na siebie zobowiązań.
W I pókoC'zu zanotowano

wzrost ilości prywatnych zakładów Tzemieślniczych ~ przemysłowych,

poważny

na które wyid.ano ponaid 1000
upraiwnień. Na zbyt słaby roz
wój wars:z.ta.tów r7lemieśln•iCZ)"Ch i prz.emysłowY'ch wpły
wa falli':t rn·. e•d ostat ecz.!lego za. w surowce, kt·re
o'
opB·t rzenrn
1 "'lO
·
. 1 d t .
ia::r o eJ pory me u e„;
popra.w ie.
Plan inwes•tycyj1ny n•a15zpgo
miast:i został wykonany za
I półrocze w 41.4 pQ'OC., a
więc rezuitat lepszy o 9,8
proc. od tego samego okresu
w roku ubiegłym. Złożyły siG
na to m. in . lepsze warunki
"'
atn1,osferv·nzne
" I kw·a.rtale.
~
Braki m~ter\ałowe wystf;p:Ui· ące w :ykresie cał,e,go pólrocza uniemożliwiły w pełlni
W'"korz·y~t.8.nie SPY'Z?J·ających
'

J

momentów. Już w tej chwili

zarysowuje

się zagrożenie

od

dania do uż11tku w dzied'?ini.e burlown.ictwa rnieszkaniowego 681 izb w terminie. Mowa tu o budynkach m1 oc;iedlu Bałuty 4 oraz 5 budynkach na Kozi.nach. Nieinależycie również postępują prace przy bloka•L'h mieszka[A['ffit't' c7. e·~W-One)·.
na ,.,,
nvch
• .
_
J

W pozo1Stalych pięciu miesi-aca·ch r.ależy WYkonać po,.
nad 4.000 i:zb, to j.est 3·7 prnc.
pla:nu. Wedle c101kładinego
szacunku przypuisz.cza się, że
od sierpni<a do rudnia wszypr„e·'·ięb i orst\"a budost.he
,,
·~ =
,
wlane łacz.nie z Warszswskim Zj~·dnoczeniem Robót
Lądc•wo - Iniżyinieryjnych i
ZBM nr 3 b"'da_ mogły wyko'"
nać ma''1si•mum 100 p~oc. do•
"
tychczasowego prz.erobu, a
więc p!wn budownictwa mie-

cr.
"'

szkaniowego za rok bieżący
będzie wykonany w ok. 86
proc. Ten niepomyślny statl

we.i· i",n
wymaga n.a tych,m1"as•-·
llV'
nenw.alwładz ....
tl
te· r·we~~i·1·
"'
.,.~
z
nvich
1· omo'·d,
"
„ ., e1n1·a sy'-uaci·1·
J
r~.s-o•·•em bud~n.nict•,"a.
"
U'"
~· •

Oprócrz t e>go Dyrekcja Budowy Osiedli. Robo'ini,czych
w Łodzi opóźnia przek.azywa.nie p:taców pod budowę
i tak d'O koń,ca li1Pca, pomimo tbpływu termi1nu, nie
prze1kaza1no placów pad za.budowę łącznie <lila 882 izlb.
Z winy wykona•wc&w, w
dainym WY!pad1ku MZBM nr
2, który ni1e potrnfił oalerżycie ;wl"'ga1ni.=wać swojej pracy p~y butdawie szkól pod-

stawowych,

trzeba

będzie

odda.nie do użytku
trzech szkól z 30 sierpnia na
30 października br. Równi.eż

przesunąć

budynków
stany suro•we
szllrn1nych są oipóźnioin,e, bowiem inwestor nie przeikaza,ł
dotY'chc.za1s wyikonawcy aż 5
płaców budm'l,
Jeżeli eh odzi o dzi.edzi1n ę
handlu, to plany obrotów na
I póirocze zostaiy przekroc: one o 13 proc. co sta11,owi

48,2

proc.

Stało się
że

planu

rocz;negp.

to jed}"nie dlatego,

ha,nidel

wy<kazał

v.rięk.szą

operatywność. zatkuP'ując

to-

wary poza ro'Z:dzie1lnikami z
MHW od drobnej wytwórczości , producentów rolnY'ch,
rwmieśLnik6w i chah1,pniików.
Bezipo.śred1nie koir .talkty łód'Z
kiego handlu usipołecz:nione
go z więik.s:i:ymi zakładami
pracy oraz ze spółdzielczoś
cią dały pozytywne rezulla·~y
w postaci doda.tkowych towarów skierowanyd1 na ryneik za.rm:vno z oroduikcji za.sadni'Czej jak f ubocz:nej. W
ten sposób uzupełiniooo bra1k i
z dostaw p•rrzemy15łu państwo
weg-0. Samo „Społem" w I
półroczu do1S.tall'czylo towarów pon.ad plan za przeszło
2'7 mlln zł.
Na ry,n ku występowalły,
1,włam1cza w I kwadale, dość
braki w szeiregu
poważ.ne
artyikułów
pod.stawowY'ch
i sipo.żyw
przemYJSłowych
czych, co w dużym stopniu

walcz~cej

o
Reży&er

nied<lJWl!lJO -

Gahryielskrl.
Jerzy
o czym :µisalti.śmy

- niak.ręcil fulm „Wesiele
kurpiOW1Skiie". Ol>ecnie p.ra.cuje
on nad „Weselem. lQWick.im", a
wystąpił z prorówn.ooześnie
jekt,e,m_zr9J..~wa.n.i.a filmu fabularnego, opartego o autentyczne zdjęclia z obr-0ny 'Varszawy w roku 1939 oraz z po
wsi.anta wa,rszawskiego z roku
już

1914.

Sam pomysl dookonaly: nle
mamy dotychczas filmów, które by uwiec:.cnlly bohatens:two
Wars;zia:wy z tamtych czasów, a
Jerzy Gabryelski n:ie przypadkowo wysuwa swój projekt.
Ma OIIl tn niej.edru> do powie
Przyidzielo.ny w roku

d.zzn.ia.

1939 do Wojsk.owego Instytutu

.,„_______ .,„__, _______. .,_,. ________„„_......,....,__.__.__,.,...,.,.....,.____._._,.,..._......,....,....,,,__

Na Spitsbergenie

rit ~

buduj~.„

okresie gorączkowej pracy
przy wyła<iun:ku bagażu elk.spedycji z „Ustki" i „BałtyJrn" ;na
ląd, nastąpiła w polskim obozie wyra~
na stabilizacja życia. Unormowano godziny posiłków i odpoczynku - oczywiście tylko według zegarów, bo slo11ce nie s~hodzące ani na moment 1PQza
horvzont nie <la.ie żad:nej wskazówki
co do pory doiby.

P

Wielki skład sprzętu na wybrzeżu,
obok prowizorycznej :p rzystani, zalożony w pierwszych dniach, gdy braklo
czasu i lud.'Zii na tranl"portowanie z<lejmowainych z lodzi ładunków w glą'b
lądu, zostal już całkowicie zlikwidowany. Nieocenioną pomocą okazały się
samochód terenowy i traktor na gąsieinicach z :prz:vcze:pą, Dzięki nim w
ciągu paru dni kilkuinastocsobowa ek~pa zdołała przewieźć o pól kilometra
dale.i wsrzyst1de ciężkie elementy konstru'kcyjne domu, a także :niezliczone
skrzynie · i beczki. Każdy przedmiot
M.n.aczony numerem, 7.!!nlazł swoje
miejsce na odpowiednim placu składawym l odszukamie potrzebnego sprzętu nie iprzedstawia obecnie najmnieisze.i trudności. Pe,:vne obawy co <lo
jakie mielii·żvteczności po,jazdów,
śmy jeszc,ze w kraju, rozwiały się calkowicie.
Tundra w okolicach obozu, utworzona przez Zbity kożuch mchów i
:por<ostówna kamienistym gruinci<:?,
h .
.
t
s anowi 7!n.akcm1tą 111awierzc mę, po
iktór.ej samochód bez wstrząsów jeździ z
j
Tr kt
lb'k Ś i
ln
a or est barpe I\ &lY o c ą.

..,..,

.~

dzie.1 ooiwer.salny i chociaż wolno, to
jednak z niezmieintną pewnością ·przebywa piaszczyste stoki, zwały lodu,
wlokąc oskałki i usypiska kamie.ni
gromne pnie drzewa dryftowego, używane do wzmocnienia przystani. lub
ciężkie skrzynie z materiałami budo'w1ańymi.

udowa domu, w którym grupka
badaczy :pozostanie na okres zimy
szybko
postępuje
polarnej,
buzespołu
Pracami
naprzód.
dowlanego kieruje inżynier Jerzy
projekKrakowa,
z
Piotrowski
tant budynku, wykonanego przez war-

B

szawską

sipółdzielnię

,.Wsa:iół.prac<1".

Miejsce postawienia domu był-0 już
wybrane w roku ubiegłym prz;ez wvprawę rekonesansową. .Tedinakże potern w trakcie prac nad projektem
budynek rozrósl się i obec.n ie tTzeba
było u.s>'tuoiwać g0 w mie.iscu nieco
innym. Zmontowano już bel1d podwaliny i oparto je na betonawych słunkach z pustaków. Dalsza praca postęPU.ie w sposób błyskawiczny. Dw!e
osoby w ciągu jedne.i godziny są w
stanie usta\vić około pięciu metrów
bi·e'Żących ściany. A cały budynei1: jest
nartewwy i ma wymiary ok. 36mx9.
· z k'lk
Sl{ 1a d a się
1 u t yip 6 w pł y t d rewh , oo"'
h , d ac„owyc
·
h - ś c1enn:v-c
·
manyc
dłogowych - wykooanych z drzewa
lkil'lrn
wewnątrz
i zawierających
warstw materiałów i'ZOlacyj.nych takich jaJ{ wata szklana, papier pernami1nO'}TY, pa!pier mnolowamy, cienk11
folia alumi1ni'CJwa. paipa. W iprojekcie
cipa.rlo się na doświadczeniach nor"'
.
wesk1ch.

łańcusiz,kowym,

spedrulacją

i

korupcją.

zaplainowane
W prawd-zie
remonty kaipitaline i bieżące
budynków w naszym mieśde
zositały w I półrocz.u wyikon ane, nadal s.z.wan'lrnje jakość wykonywanych remCJIIltów o-raz obserwuje się marnotrawstwo ma·~eriałów budowlany.eh przez niepotrzebne rozdrabnianie robót i sbaby n'.lldzór Z!ainteresowanych
przed s iębiorstw. Je,s t to sytuacja tym groźniejsza, że mate·riały budowlane należą do
deficytowych i są ·'irudności
z ich otTzyma•niem.
Miejska Komisja Planowania Gos?odarczego w związ
ku z analiizą wykonania planu goepodarcz·e go Łodzi za I
półrocze wysuwa pod adresem Pr·ezydium wiele wniosków :mnierzających do u.sunięcia uchybień, ktMe będą
tematem rozważań najbliż
szego posiedzenia Prezydium
i z:iajdą swoje odibide w odpowiedni,e j uchwale.

Ogó!nie rzecz biorąc sytua"
cja gospodarcza. komunalna,
budowlana na.szego miasta
jest wyraźnie lepsza niż w I
półroczu roku ubiegłego. To
ma swoją wymowę.
Zb. Skb.

Warszawie
Naukowego w Wa111Smwie, mdal
robić Zldjęcia z p;ierwis1Zej lin1li:i
foontu. Po uc:iecue SZJhabu genero.lniego z WarSIZJawy, kapLtatn.
Hempel - adiutaint komendy
mi.asta. - sk.ierowal go do ówczesnego prezydenta Wars.za.wy, Stiefana Starzyl1.skiego.
- Na żyCZJe!llie Sbefana Starzyl'lskiego - mówi Gabcyelsk.i - rorgan;i'-7..owal!lo ekipę fil
mową - która fi.lrnowala obro
nę Warrs.w.1wy.
Dwa dn.i przied wkroc.zeni..em
W>Ojsik niiemieckiich do sbO!Ucy
filmy te Z<Jist.aly zabrane z labora•tci::ium i wywjeziione. Dopiero po wojnie diowiedział,em
zawęd!rowały o,rue do
że
się,
Londynu, gdzie :ziootały wykorzystan•e w angielskim filmń.e
f.abulaiI"nym „Koncert Warrs:Lar
wy".
W

roku

1944

filmowałem

powstamie wraz z ope:rato.!"'em
Sewerynem Kruszyń"ikim (głó
wntie w Sródmieśaiu i na Plow1ślu).

Opraoowaliśmy wówczas trzy
które
pełne krO<lliiki filmowe,

(Od naszego koresoondenta)
o

wykorzystały elementy &pe"'
kulacyjne. Mim-0 podjęcia
.szeregu uchwał nie podjęto
jeszcze należytej i baoo•i.iiej
skutecznej wal:ki z hal!ldłem

Czy powstanie film

anę

l
!

Dłalł

0

Liczby pierwszego półrocza

N

wyśwWetla;n,e

a Spitsbergenie. w osadach węglowych zamieszkiwanych w ciągu całego roku przez Norwegów,
tak wła&nie kon struuje się budynki
:iuż od kilkunastu lat. W oryg!nall1y
s.posób zostało rozwiązane ogrzewanie,
które projektował prof. Chlipalski z
Krakowa. Dwa piece opalane olejem
napędowym ogrzeją powietrze, które
roZJprowadzone kanałami przy pomocy
bezs,zmerowych wentylatorów f]0is~anie się do każdego pomieszczenia. Budy:nek wewnątrz i na zewnątrz zosfanie pomalowa1ny na bardzo żywe 1mlory., zakupionymi w Szwecji lakier'lmi plastikowymi, odpornymi na wilgoć i mróz. Dalsze szczegóły o budynkn - w miarę postępu robót.
ównocześnie postępują prace nad
zains~alowaniem radiostacji. W
chwili obecne.i ·wyprawa nie p.-.sia
da własnego połączenia 'Ze światem i
zda.na jest na uprzejmość Norwegów,
którzy w trakcie częstych odwliedzim 7;ó1
biera:ją ze sobą depasze i listy do
vrysłania. Pracą. ,zespołu kieruje inż. Ro
man Trechcii'lski, zastępca kieroWil'lilka
wyprawy dr Sta.nisła.wa Siedleckiego.
Dokonano wyboiru miejsca, a nastęip:nie
wykonano podstawy beto.n owe. na
"k-a zos t aną
·
1' t'oryc h przy rpomocy c1ągm
· t orne t rowe maszt y
t rzyd z1es
·
1;st ~w1on~.
rad1ostac11.
Baza w Zatoce Białych Niedźwtleclzi
wyraźnie Qpl.llstoszała w stostin.ku do
poprzednich dni, bowiem grtl/Py badaczy mającyCih wykOnmuać swe obserJ ••
· wyruszyły
·
już w te
lata
wacje w· cią"U
reny. oddaloii;e cd obo,zu
·
MACIEJ KUCZYNSKI

R

były

dl.a

walczą

cych w ]'.)OWst.ańczym .kiiiruie
Prczypom.tina o
„Palladiun-1".
tym wydany ootaitn.io prziez
ilustrowany album
„Stolicę"
„Powstairnie Wansiza.MTS!tie".
KręcriJ.iśmy ~ baTdzo ciężki.eh
i ·n.heb:ezpiecznych warunkach,
Czę.9to na pierw.sirej linii f.rolll!-

tu. Szczególnie trudna była nasza praoa przy ul. KrólewlS!kiej
pDdczas akcji przejęcia =utu, który sp.adł de> Ogriodu Saskiiego. Pamdętam równi-eż nied1a m1.s mQme.n.t
be~pieozny
pcdczas filmowand1a CZIOl.gów m
tlemwsbc.h n.a Powiślu, ~y
Kop·errruiJm. Nawiiasem d.odam
tUJtaj , :ile w momencie, kiiedy
:zrlążyLiśmy
pad.alo,
Powjśle
wynieść tylko apairart;, bo lampy :rositały rozbite przez bomby Iliiepr.zyjacielskich samolo-tów" - lro11czy swoje w.s;pom:n:ien:ia Jerzy Ga bryelsiki., naoca:
niy św:iadek bohatensik!ich walk
Warrs.m:wy, lmóre ·wciąż jeszlCrr.e
cz.ekają na. ze!kraruilZJOwaJl1Jie.
M. J,

Komunikat

K
zawu~d.am!a
PZf'R
Łódzki że
om.Het
d:z:iś, 13 . vm.
partv.iny,
aktyw
b_r„.. o q-0dz. 16, w sal.i Kł., . Al.
r.oscimszki 107·109 (IV piętm) odbedzie się spotikanie z tą.w. Weirblanem - 3'Jer. Wydz. PrQp. i Agi
tac·ii KC PZPR _ .który wygłosi
odczy.t pt. „o niektórych .problemach demokracji &ocjali>stycznej w
.
Polsca Ludowej".
Wstęp za zaJ:>rosriiennamd, k·t6re
otm:vm•ać w Ośrodlkaclt Pro
j można
pa(Tandv Man:kJsi.zmu-Lelllillli:mnu p~
~~~~~~----- poszczegóilllycll KD . PZPR .
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Koszalińskie

PGR

~l~UKI zmiasta nada1 potrzebują
ZAWINIŁO

pomocy

SWIAUO

Poprc>:R:E~:::Ekilo wędli·

• ny. Ale dlaCTJego jest ona taka
zielona?
Ekspedientka nadaremnie prze ko
nuje klienlke, że wędlina jest świ-e
ża.
Zaoista trudno w to uwierzyi:,
!Tdv kupujący na„ własne oczy widzi co inneqo. Jednak pozory my
lą. Po zakupieniu bowiem o.k,17.e
się, że istotnie wedlina jest świe.
ża. A więc co? Zlndzeruie optycz
ne? Tak. W n:ywootwa·rtym skleP'ie deHkatesowvm przy ul. Piotrkowskiej 96 ta,k ,.dowc.ipnie" zainstalo:wano świ~tło iarze-niowe, ·ł.e
nada Je ono z1eloną ba.rwę węd linom. Oczywiście z teqo powodu
wiele kłopotu maia ekspedient.Id.
Kierown ictwo „D•U.katesów" czy.
ni starania o zainstalowanie normalnecro światła elektrycz.nego,
I zrób tu ludzi·om dobrze.„
(Kr.)

przy sprzocie zbóż

skim PGR brakło In'llzl do porno
cy przy żniwach. Nie można do'f
puścić
do tego, by tegoroczne
J ..::: od killru lat mde51Zlk.ańcy brze; oo ten oik!'l€IS wyjec.halo w plony rost.a!y zaprzepasz~tme. ·
f.,od1z;i i województwa wyjeżdża,.. Ko.92Jabńskie prze57Jo 1.500 0<wb
Warto dodać, że każdy wyjeż
ją w okresie żndw w Koszaliń- z ł~ltich zakładów pracy. Nie- dża.jący do pracy se:ron.owej w
s.klie, by
pomóc tamtejszym stety, aikcj::
werbunilrowa na PGR, ólll"zymuje oo ten okres pel
PGR
bó' w b II turnus (od 14 do 31 sieripn;ia} rnDlpłatny urfop w swym zaildapr.zy sprzęcie z z.
r.
ko\Sz,aJjńskie

PGR
~bują
s.zcr.iegó!nej poonocy, bowiem sp<>
ra liczba 1ich praC10WJ1tków (Olkoło
60 proc. załóg) wyjechała dlo
NRD luib NRF w ramach aikcjrl
łączeruia rod:2Jin. Ogółem wi~ na
. .
~or?Cme zmwa potl'~b~ kOS1Za
lmskmn PGR oo najnmleJ 3 tys.
robotników se2JQ!J.Owych z niaszic
oo mtasta.
" I ....._.
,
·
(od
"'"""1'S S?O•ec:2ll1eJ pomocy
28.7. do 11.8.) prziebiegl dość do-

d:z::1e pracy, be2'J}łatną podróż koleją w ohie strony i bezplatl"1:e za
kwa<berowarnne w PGR. Pl:a<:1 tyl
ko w PGR za wyżyw.iren~e (9 zl
dziernnrie), a mrobić może około
50 zł dzienrnrie. A więc pcmo~
PGR to nne tylko spolec.zny obowiąrek, aie rówruiież
okaz.ja dJo
zairobku,

Q<:ła.bla.

Wiele zaikłaodów które
na. I tumus zglooily spo~ osób,
na II turnus wy15y:tają bait'Cllw
mało ludzi.

{Y.() np. ZPB
Im. Marchlmvskiego. które na I turnus wyshly 47 praoowników. na II turnus
zadekla.rmvały
tylko 14; ZPZ
im. Barlickiego - pned!em 20,
(g)
a ternz tylko 6; Zarząd Okr. Zw.
Zaw. Pra-0. Gosp. Komunalnej
- przedtem 98, a. te.raz tylko 50.
Wiiele zaś za.kładów, jak ZPO
im. Fornalskiej. Zakłady Wyłą
C2Jników Niskiego Napi<)cl1a, Zakłady Wlókien Sztucznych,
Zakłady Obm'llia Gumowego i wieOsoby biorące udział w s1>0łe
le innych - nie zadekla.rowaly
żniwno-omłotowe.i,
na Il turnus żadnych och<irtni- cznej a.kc.ii
d~lego.wane przez
poszozególne
ków.
za.kłady pra.cy z terenu m. Low sumie na n turnus zgłosi.Io dzi, winny zg!ooić si<) n.a dwocsię
do drua 10 bm. olroło 600 cu lmlejowym Lódi-Chojny w
w produkcji i ukaże się trv- ochotni!<ów, brakuje więc jesz- dniu 14.8. o godz. 18, skąd na.chę pómiej na póikac'h skle- cze okol<> 900 ludzi. Nte można' stąpi wyjazd do woj. kosza.llń
pu. A więc skafande1iki pope dopuśclć do tego, by koszallń- skicgo pociągiem specjalnym.
linowe dwustronne i na cie-

Uwaga,

Nareszcie coś dla dzieci

wyjeżdżający

do prac

żniwnych

Nowy sklep z artystyczną odzieżą
Głównej

otwarto przy ul.
Na taki skler;> matJki czekały od lat. Nareszcie zostal otwarty p.rzy ul. Głównej 20.
Uruchomiła go ·spółdzielnia
CPLiA „Konfekcja Arcysity' czna". Można dostać tu odzież
dziecięcą i mlodzieżową,
jaikiej właściwie dotychczas nie
było nigdzie, rfuyba, że w skle
Jnch t:·rywatnyC'h po wygómwanyeh cenach. A więc są
sukieneczki dla dziewczynek
w ładnydh 111i·e szablonawyoh
fasonach, a przy tym ndedxogie, płaszczyki i wiatróweczki
popelinowe,
spod en/ki,
wdzięczne
spódinic21ki dziew•
częce i tzw. ogrodniczki z regionalnych tkanin itp.
Wiele rzeczy jest jeszcze

plej

podszewce, plaszc.zy'n
z zamszu r6'wn•.eż
di\VUJShr'oone,
wylkonane
z
dwóch kolorów, kurtki. Prawie caba ikonifekcja, a w szcze
g-O·lności odzież dla najmlvdszych wytkonan.a .iest z reszteJc z 10 do 49-centymetrowyc<h ~rawk6w. Lecz to absolutnie nie odbija się u.iemnie na ,:vyglądzje te.i odzieży,
wręcz przeciwnie wydaje
się, że to dla efelktu wdzia111ko lub płaszczyk wykonane
jest z dwóclh czy trzech k,110rów, pięknie ze sobą zharmonizowanych. Niewąl.lpliwa to
:z;asługa zdolnej modelarki Ja
dwigi Szymańs;J{riej, która jest
dziewczęce

10, 18, 29, 52 61,

au1tol1k.ą tej

KierownLk ski1epu Wikto·r
Ros1zczewslki przyd"zeka, że
sfttlep będzie stale dobrze zav.1•atrzony Już obecnie przygotowuje się .nip. płaszczyki
zimowe ;i jesienne dla dzieci.
O tym, jak wygląda ta konfokcj.a, najlepiej mówi falkt,
że spółdzielnia otrzymała pro
pozycje z warszawsJdego Domu Dziecka, tktóry c!hciał zakurpić każdą ilość tych artykułów. Na szczęście 'spóMziel
nia nie p.r.zyjęla tej oferty.
Cała ta estetyczna konfekcja
dziecięca i młodzieżowa zostanie w Łodzi.

szczęśliwe numery

„Kukułeczki"
Na ostatnie, 17 losowarnie 16dzkiei „Kukule~i" wpłynęło ogółem
532.086 kuponów na łącmą sumę
1.596.258 21. 798.129 zł. wypada na
nagrody, z czego na JJJagrody
I stO'Pnia za 5 trafień przeznaozono
214.596 zł, Il stopnia za 4 trafie·
rua 159.626 2:l, III stopnaa za trzy
1rafienia 239.4~q zł, IV stopnqa z.a
dwa trafienia 239.438 zł.
Wylosowane zostały na~tępującel
numery 29 - 61 - 10 - 18 - 52.

Kilka

pytań

odzieży.

Ku.

,,Dziennika''

Odpowiada Jan
wiceprezes Woj.

Zbroński

Rady

Łowieckiej
~

- Ozy tnteresują pana. ka.C7Jkil.'l
- Dzi€:!1Jnillkarskie?
- Ach s.kąd ! Dzik.le ...
- Dzikie? Na:turalnie, tarle. WlaŚl!lde z ]X)C!Ząt>kdem tego mle<;iąca rozpoczęły się p-OJowania n.a k.aCZJlci. W prz;yiszly czwartek wybieram się na takiie polowanie.
- Ozy na. dziki też się tera.z poluje?
- Też. Ostatniej ni.edr.1ieli nasi myśliwi mbild 5 d2liik6w,
- Ozy pan mot,e był też aui>orem celnych strzałów?
- OwsiZieITl, ale rnie w WQjewództwie lódiz;ldm. Zabiłem
w pierwszych d!!Nach Slier.p1n.ia 120-k.hlowego dzi.foa w województwie &zczecrińsi!cim.
- Mial pan z nim ja.k.ieś specjalne tara.pa.ty'
- Nie. Za to prneżylem nrle byle j.a.ką pr.zygodę z dzikiem,
kiedy bylem je.<::ZCzie łowczym p.awfa:towym w La.sik;u. Jedrnego
razu na pokYwarniu trafiłem dzika i r~em go, Rozju.o;.zony
::wierz zaczaił się na mo:irle ~ w peWtnym momencie l'lkooz.yl do
aitai.l{u. Trzy razy udereyl JflR1Jie podbroo:ziiem w rołądiek. K!edy
~<l.s!-c-oczyl j.e.~ raz, szykuiąc się do nast.ęp111ego uderaenia,
sbr2le1Jiłem dta ra•zy ii powalił.em go na zi.emlię.
- A C'ŁY to nie „ka.czk.a."'l
- Dzika?
myśliwska.„.

-

Nic,

-

Może

-

Czy lubi pan bigos myśliwski?

pani

wier.zyć,

lub nde.n

- Tu wspaniała potrawa. Na uczcie myśli·v.rs.kiej w dtZ.1eń
4w. Huberta smakuje n.ajle,Piej. Wtedy to podaje sie potrawy
tyilko p.o.chorc'.izące z lamt. Na.wet wci<lkd na leśnych 7Jiiolach
i owocach.
- Ile zastnellt pa.n w &Wo.im życiu wsrelldiej drnlczyrmy?
- Poluję od L924 r. Na II"OZl'klaooe mam około 60 jelend, kliłk.aó!Zioesiąt wilków,
dz:ików, s<airen i chyba tysiące drobnej
z;wierzyny i ptactwa, jak zające, kuropatwy, kac.zJki. Swego
CUll5'.U, gdy bylęm na Polesiu, masami
str7Jela.lem cieti.T1.Je'W'ie
ram ich było vvięcej niż tu u n.rus w.ran. Na glusz.oe potlio<wa~em znów na Wołyniu.
- Ozy to prawda, że myśliwemu S'ŁCfl!ę§ei się, gdy prz;ed po-

__

!cmra'l.iem dotknie kobiecego kolana?
- Prawda, sam to Wliele :riazy sprawd2liłem w praktyce.

"

______ ..................

J'to.z:ma wiiala: KM!.
_~~~~-~~
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Ił'

hrólestwie
sztucznych tworzyw
Ulica Sprawiedliwa 5. Na
bramie szyld: Spółdzielnia
Wyrobów z Tworzyw Sztucz
nych im. 1 Maja. Tu właś
nie, w niepozornym budynku, mieści się jedna z więk
szych w kraju wytwórni artykułów z tworzyw sztucznych. Stąd wychodzą płasz
cze deszczowe, barwnie malowane obrusy, torby itp.
Spółdzielnia im. 1 Maja
posiada 5 oddziałów. z tego dwa (winidurowy i wyrobów z folii) mieszczą się
na Spra,viedliwej, oddzi..ał
koronkarski i wtryskowy na
Urzędniczej, a na ul. Wysokiej ostatnio uruchomiona wytwórnia zamszu sztucz
n ego.
Na oddziale folii pracuje
około 40 ludzi. W dużej sali
robotnice
szyją
damskie
płaswze deszczowe. W przyszłości spółdzielnia planuje
uruchomienie
usługowego
punktu
na.prawy
płaszczy za pomocą
spawania.
W
sąsiedniej
sali odbywa
się
malowanie

Listy z Górnego

Tor wolny
.„Tramwaj hamuje. Wysi.adam. Przede mną ki.L kmethe
ktarowy teren Wojewód.zikiego Pa11ku Kultury i Wypoczyn
ku w Katowicach. Z dala wi
doc.z.ny już jest nied•uży, biały budynek stacyjki śląsk~ej
Kolejki Mlodzieżowej.
Na pemruie głuclho i pusto.
Ani jednego podróżnego. Czyż
by pogoda zawi:niła? Od rana bowiem mży „ka1Puśnia
cze1k". A mO'ż.e przed chwilą
pociąg odjechał? Tak czy owak, winny być c1zynne kasy. A gdzież zawiadowca sta
cji?
WSZYSTKO ZAPIĘTE NA
OSTATNI GUZIK, ALE ...
Jest. W.prawdzie nie zaw.ia
dowca, ale doświadczony, w
staTszym już wieku kolejarz,
który sprawu.i·e tu pieczę nad
nowocze.<>ną a:panuturą i U'l'7.ą
dzeniami tej miniaturowej,
młordzieżowej ątacyjki.
On
mnie koieruje do za\viadowcy
głównej stacji, która mieści
się przy ZOO.
Drewniany budyne.k w sty
lu zakoipiańslkim wygląda o
wiele okaza~ej od pierwszej
stacyjki. Zeg:ir dektryczny
zawieszony nad peronem wska
zuje godzinę 10.
Dwie małe dziewczynki cie
kawie zaglądają przez olkno
do poc:zeikaJni. Widocznie nde
mogą doczelk:.ać s.ię, kiedy WTe
szcie będą mogly „przejechać"
się swoją kolejką. Toteż pi.er
wsze pytainie, jakie zadałem
zawiadowcy głównej stacji
Franciszkowi Kuderze dotyc.zyło terminu uruchomienia
S!ąslk.iej Kolejki!.
Mlodzieżowe3.
- Jak wiadomo, nas'za ko
lejka.
będzie obsługiwana
przez mł<1<lzież. I właśnie dla
tego nie mogliśmy na razie jej
uruchomić, mimo że wszyst
kie roboty już zakoiiczyliśmy (trwały one dwa Iata).
- ???
- Harcerze przebywali w
lipcu na obozach. W sierpniu przekażemy im do dyspozydi sta.cję, Za.jezdnię, trcy
pary pocią.gów (każdy składa
się z dwóch wagonów) sio
wem całe urzad7.en.le kolejki.
Oczywiście na· ltażde.i stacji
będzle czuwał nad bezpieczeństwem rucht1 doświadcza
ny kolejarz. Jego wskazówkl, jltk róv11nież bezpośrednie
kierowanie ruchem na pewno przydadzą się młodzieży.
Natomiast konduktorami, ma
u;ynistami, kasjerami - bę
dą harcerze.
ZawJac~owca
wskazuje na
skomplikowaną aparatm·ę, w
której lailrnwi trudno się zo- /
rientoiwać. J.:iildeś zegary, t::tblice rozdzielcze z nazwami
stacji.„ Na stacjach z.airnsta- 1
lowa:ne są również nowoc;:e- :
snego typu, automatycznie
za<palające się sem:afocy świe
tlne. Rze~?. hsna, obsługa tej
aparatury będzie jui domeną
atarych kolei}a.rzy, ,
.

I
I

Zwiedzam stację. Oto olbrzymia estetycznie urz.ądz.v.
n:a sala z jarzeniowym oświe
tleniem. Tu będzie się mieściła
kawi.a.mia, oczywiście
ohsrugiwaina i:·rzez had"cerzy.
Wnętrze kawiarni urządw.ne
w stylu zaikopiai1skim. W drze
wie rzeźby, przedstawiające
sceny z życia gór.alii. Jedynie
ma.Iow.idła
na ścianaclh są
związane z kolejką.
W ZAJEZDNI
pobliżu głównej stacji
mieści się zajezidn:ia. Podłuż111y, biały parte'l"owy budY'nerk.

W

jest największy ze wszyst~
kich oibieiktów $ląs.kiei KolE' j
iki M!odziieżowej. Przed nim
- wagoniki. Dwukolorowe.
Zó~to-zielone i czerwono-nie
bieskie.
Z.aglądam
przez szybę do
pierws"'1ego wagoniku.
Na
przodzie (motor sipal!inawy)
licznrik ws'k.azuje szybkość
120 km na godzi!llę. Nie przypuszczam jedn.a•k, aby podobną szybkość rozwijali na
swej kolejce harce.rze. Najwy
żej
20 - 30 km na godzinę.
W ~upełności wystairc.zy na
trasie 4,5 kilometra.
W budynku zajezdni mie-.

ścić ~lię będą w.a~ztaty mecharnczne, stolarnia, kuźnia
oraz urządzenia naprawcze.
Tutaj J;>od kierunkiem fachowców ~aa·cerze będą mo
gli specjalizować się w róż
nych zawodach.

JESZCZE W TYM
MIESIĄCU„.

Przebyłe:m,

niestety pieszll

calą trasę kolej;ki młodeiieżo
we.j. Po głównej stacyjce -

ZOO nastqpuje stacyjka przy
planetarium Cf~'ia:Z ostatni.'.!
.krańcowa przy przystami ka
jakowej. Dwa budyn,k,i (ZOO
1 planeta.rium) 7.budowano w
stylu za.kopi.ań.slkim, dwa zaś
(wesołe miasteczko
i przystań) są bi.ale, murowane.
Jeszcze w tym miesdącu za
roją się puste dotychczas perony młodzieżą i dziećmi. Ce
na biletu dla młodych passżerów wynosić będzie 50 gro
szy. zaś dla stmszych 1 zt.
Sląska Kolejka Młodzieżo11.va
w Wojewódzkim Parrku Kultury i Wn-oczynku będzie dru
gą w PoJsce po Podgrodzrlru,
a pierwszą olbsługiwaną przez
ha.tx!erzy.
JERZY KRASKOWSIH.

Elektrownia Łódzka

obrusów. Na dużych stołacli
sztywno naciągnięte kwadra
ty folii. Następnie przy pomocy dużych sztanc maczanych w farbie nano·si się
wzór. Obrusy są w przyjem
nych pastelowych kolo·rach
seledynowe, różowe 1
białe.
Farba - jak upewn1aJą
pracownicy
jest
ninzmywalna.. Obrusy są naprawdę ładne. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że jest to je
dyna spółdzielnia
malują
ca spooobem zwartym. a nie
chału,pniczym, co daje ko•
losalne oszczędności.
Na tym również oddziale próbuje się produkcji
oryginalnych, według zachodnich wrorów składa
nych walizek. Tutaj wytwa
rza się kosmetyczki, torebki i phirniki. Obecnie trwają
próby nad produkcją
deszczowych pła.szczy dziecięcych.

O ile oddział folii produkuje przedmioty użytku osobistego, to drugi z kolei,
winidurowy, wytwarza ur'Zlł
dzenia. potrzebne dla przemysłu. Produkuje się tu kie
lichy, czerpaki, wiadra i
wanny galwaniczne, spręży
ny do akumulatorów oraz
inne tego rodzaju przedmioty wymagające suTowca odpornego na wodę i kwas, jakim jest winidur .
Wytwórnia mogłaby sama
rozwiązać
sprawę
niektórych .surowców, np. wini„
leum. gdYby zaldady gumowe na Lima.nowskiego cho,..
ciai na jedną noc w tygodniu udostępniły Im swego
kalandra. Produkcja winileum, które zastępuje dro•
gie i nieosiągalne w sklepach linoleum, na pewno by
się

opłaciła.

Op·rócz tego spółdzielnia
prowadzi oddział koronkarski, prod1Ukujący se.rwetki,
p0<pularnie zwane nylono.o
wymi. Surowcem, z którego
się je wykonuje, jest pasta
polichlorku. Tu właśnie produkuje się grzebienie, solniczki i sitka z polistyrenu.
Beniamirnkiem zakładu jest
oddział sztucznego zamszu.
Produkcję uruchomiono nie'dawno.
Wyglądem sztuczny zamsz
imituje doskonale natural.o
ny, a jest od niego bardziej
wytrzymały i p.raktycz:ny.
Niestety i tu braki maszyn i
surowca nie pozwalają na
pełną produkcję.
Niemniej
wytwórnia ma zamiar rozwijać produkcję tego surow
ca, z którego można otrzymywać
estetyczne torebki,
pantofle, aktówki I in.
B. R.

przed jubileuszem 50-lecia swej

p~acy

Nasza Ł6d<ika Elektrownia w końcu bieżącego miesiąca obchodzić będ~e wielkie swoje święto
SO-lecie pracy.

produkcyjnego, schematu ON
ganizacy,inego itp. oraz wygo
Szczególnie uroczyście przygotowuje się zaloga Elektrąwni spoda•owianiie funduszu zado uczczenia tak niecodziennego jubiieuszu. Z inicjatywy
kładowego, który pozwoli na
rady robotniczej powolano komitet organizacyjny obchodu.
wypłacenie w końcu roku 13
Nic więc dziwnego, że naszą wczorajszą rozmowę z przewo
dniczącym rady robotniczej Francis:?Jkiem Warzyńskim roz pensji ·wszys<tkim 1Pracovmi„
.kom. Oczywiście w tej ostapoczynam od pytania:
tniej sprawie wszystko zale„
- W jaki sposob zamiw-za (20 proc.) za oszczędo,ość :pa~ ży od młogi. Jeśli bowiem
liwa - nie są slusZ111e. Fra- wyu1tiki1 produkcyjne będą
cie uczcić swoje 50-lecie?
cownlcy remointowi zażądali utrzyma111e na obecnym poPonieważ 1 wrz.eśnia
Jest Dniem Ener,getyka posta- więkJSzych premii mimo że ziomie w6wczas wyipłata 1lł
nowiliśmy,
że w
dniu 31 pracownicy. ruchu wpły~aja pensji będzie możliwa.
zasadniczy
spos&b na
- Jakie kary przewidziano
sierpnia i 1 września odby- w
oszczęd111ość węgla. RóW111ież w regulaminie praey dla bu„
wać się będą
uroczystości
melantów?
związane z narszym jubileuw szei:egu innych spraw poszem. A więc akademia w rozum1e·wamy się z załoga i
- Wprawdzie w Elektrow
Filharmonii ł„óclzkiej, kilka na ogól 7.najdujemy w.:;pÓJ.nv ni nie notorwano tak pOW'aż
język. Także z dyrekcją nej absencji jak w zaikladach
przedstawień te.atralnych dla
:i:aJ.ogi - oczywiście bezpla- wspólpraca układa się pop:ra- pracy przemyslu le<kkiego, Illie
~niej w ok1resie letnim, gdy
tnych, odzn.aczeinia pa1'lstwo- wnie.
- Kiedy rada powstała i przeprowadza się remonty
we dla dług.oletnich prac.ow
maszyn i urządzeń - WYstar
ników naszej elektrowni. Tak jak wygląda jej skład?
w ogólnych zarys.ach WYglą
. - 59 procent pracowni1'.ków czy ty1ko brak kilku praco-!
dają przygotowania
do u- fizycznych i 41 proc. u.rnysło- wników, aby remonty w poczczenia jubileuszu. Szcz(>gó W.Ycll, a w tym 5 ini-ynierów. ważnym stopniu opóźniić. To„
W tym składzie radę rarbotnri- też regulamin przewiduje za
ły opracowuje komitet orgaczą ·wybrano w lutym br.
nizacyjny.
opuszczenie jednego dnia Rozmowa przechodzi na te
- Jakimi osiągnięciami od upomnienie, dwóch dni mat pra.cy rady robotniczej. chwili swego wyboru może naganę, trzech - naganę z
- Na j:i.1dc 'trudno:ŚCi na- poszczycić się rada robotni- ostrzeżeniem, ozteirech - WY.
cza?
I>0wledzenie pracy.
potyka rada robotnicza?
- Nie p0trafilirśmy w do- Do najważniejszych za
Rozmarwi"ł
__-_s_KI
__
•
statPe11nv siposób przekonać· liczam: opracowanie regula- _________J_._KR
załogi, że żą.danie zmiany zaminu pracy, rw;poczęcie szko
l'l:ądzenia Mi.Jni.sterstwa Enerlenia członków rady, które
getyk1 w sip1w,vie ~Jremit dl11 ma na ce1u zorientowanie ich
p':acuwn\ków ruchu (80 .prod w i:•roblemach ekonomicznyc'11
~ pracowników remontowych
.zak1adu, w kolejności crklu

Zapobiegaj pożarom!

WAŻNE TELEFONY

Pogot. Milicyjne
253-33
Pogot. Ratunkawe 254-44
Straż Pożarna
8
I<:om. Miei&ka MO 292 _22
Miejski Ośr. Infor. 359 _15

COPfldiU?KiEDVf

PALMIARNIA (Park 7..ró

~0> :::_ma

g«tz.

Estetyka wystaw sklepowych
·tematem specialnei konłerencii

dowska",
„Brzydkie SWIT (Baluctk.i Rynek)
kaczątko" g,
16. 17. „Zwycic:źyly kobiety"
„Ganga" doZJW. od lat dozw. od lat 18, g, 16,
IWl.Y'\'8. ,.,n~
14, g. IO, 12, 14, 18, W 1 18, 20
L1manaws.kiego I. Piotr
Pamiętacie starego subiekt;i które
w blask~
purpmowego, pedientki, domoro sły artys~
· io; ~ lil ......1'
MLODA GWARDIA (Z ie TATR\' (Sienkiewicza 40) kowska 25, Lai;iewmc- Rzecldego z Lalki" Prusa?
wschorlzac~qo .. sionca bieqn1e gd21'_'ś plastyk który przechwytuJe
tona 2) „Prawo ulicy"
„Lady Hamilton" - ka 120. Piotrkowska 307,
• .
"
.
w dal. Pon1zeł kilka spodkó "' . . '
OPERA rw
h T
dinzw. od lat 18. g, 10, dozw. o<l lat 16, g, 16, Gdańska 90. Naruto""'"
Zamiłowany w swoim zawo- napeinionych lakimś ladłem.
pieniądze,
przeznaczone na
atru J
i:nnac u c- 12, 14. 16. 18. 20
18. 2-0
cza 42. Armii Cz..erw. 8. ózie Rzeciki był wówczas nie- Ni2wle~sze walory artyslycrnti czdobę sklepu, a tym samym
27)
.~radcza (JRar~t-::~a PUZA (Pahi.anioka on) TATRY - LETNIE (ul. SN'hrzvńska 67.
ja.ko pionierem estetvki wy- ma Da1ueroplastyka baru „l'od m iasta.
"'"a arna.
u. ei•
·
fi
s·~ k · ~w·n·M 40) Dain AS Al ·Kościuszki 48 ·
.·ś
. <loniem". Słoń bv ste uśmiał z
1
y" g· 'cnr·19 ·.i.. , k'
„vViclk1e
ld"l<'k
k=
„doi:w. pcłm- stale
. dyzury
.
Dz1. ' _po
s".u tej ozdoby, a stary Rzecki zaplaG·,blotv
i szaf~zk1'
reklamoNOWY
dozw.
od lat manewl'y"
16, g, 16, ski
krawiec'•
n.oene st_aw sk.e;iowych.
•
ł
.~
~~
vv1ęo""ws ,ego 18 20
1
00 1 t 16 iz 21
k'no
niema 1 1ata('11,
zm1em o s1ęl katby riewnym! łzami.„
i' ,!de ·ane są" gd 7 ie
5\ „Kra.m z piosenka-· p 0 ·
a
t i.t
- dnu· DYŻURY SZPITALI dwiele, . w tej
dziedzinie - szk o Pr1vma imY \ojain:<i. że nie wszę bwed, !'Pb"Zl} . .J
t I
l<l:
n1i" g 19
I NIER (Francjs;i;kańczynne Y m w
.
.
k'
rlzie tak bywa. Niedaleko „Sio- ą z 1 y e .ia 1{. - s y szy _ow
1a .1icznych
POWSZECIJNY
(Ob
ska 31) „Ni-eustrnsz.c11i"
pog'Odne
. ·
a
_więc,
ze_
d
l~ro
nia" zwraca uwa{!a sklep teksty\- nie hiaq·mon1zuJe WZ\VyczaJ z
S'·1·11
'
r. dozw ocl lat 12 g 15 'WJ.<;;'.f,A <Tuwima nr Il Pol<nnictw<>:
Polesie wników
łodzk1ch
sklepow
k 117\
t t znvm
st" n,7radu 21) „ecie- 18. 20
· · · „Mili~ny na wyspie" część Bał_ut - pac.ientki
. . .
·
nv .!Pi?trkows n
es ~ yc
, fasedą domów. Kosztowne n.e•tLOYna g. 19.30
POLON'.~ (P;~trI,~„.oka dozw. od lat 14 g. 10. z poradm „K" przy ul. wciąz Jeszcze wzorem w da- ulozeniem to'."'arów w ok.me wys·~ cny stanov:iące barwne i świe"
l)p,roo WIDZA (M0
"'
~ -~~~
L"
.
S
nym
\
·y
adk
b
a
tary
wowvm.
Widać
równle1,
to
wy
.
1
5
niu~ k~·1 4 l 13 14 1· 15 8 67) „Odr<>d7Am.i" dl()zw. 12. 14 „Piccforac~ki" rnianowsoego
":"" zpi. 'I' P
l1
yw
stawe ~kleuu przv Piotrkowskiej :Jne akcenty miasta, mają bra00 Ja.t 18, g, 11. 13. 15.
:n:i '"z
a
·
·
dozw. od lait 18 g. 16, tal im. Madurowicza, ul. subiekt Wokulskiego.
122 robili fachowcv. Nienal~orzet i\i w swoich efektach literni··
eczynny
17 19 21
18. 20
f<r,r-,mieni<'<:ka !i.
.
.
. •
d
I i
·
\
Del1kate
Esl'RAnA SATYRYCZ~ ·· '
. .
Wiele witryn sklepow łó<lz- ~Ó~„.st~~;~k~l~vi;k~ r:ia'.:~m'' zdaniem~ czych.
6 WOLNOSC fPrzvbvsrew Sródmieści„ Starom:ieiNA (Traugutta l} go- PO~ó;l 0 (Kazimier~;'- ) sk.ie!(o
16) „Ferna.nd s.k.a i część Bałut - p.;- kic-h to prawdzi\xry Śmietnik, sa one przelartowane.
Istnieje w todzl fednoosobówv
~ciJ1J11.ę wysi~ęo~ arty- d~~!~ ~~\, r1tag~.t 15 .3Q Cawl>oy" doz.w. od J,1t cjentlti z P<>:radn[. :·K" reprezentujący wszyst.ko to
referat estetvki miasta, który feiSltow
poznans1k1ch
1~ 17 4.5 20
14. g. 10, 12. 14, 16, Prz:'( uL. Sedziowsk1e1 - , ,,czym chata bogata". w maloWidać pewien pastę? w tyr.i dnak jest i>ezsllnv wobec zmaso·
Progr. „Jutr-0 pogocla
· ·
18. 20
Sz.p1tal im. dr H. Wolt
·
· d ·
·
· kierunku - ale, .niestety, jl*)·t wania oqólnf'!lo bała!lanu I nieg. 19.30
1 MAJA (Kilifiskiego 178) Wf,0IPITAR7, (Próchni- ul. 1.xi.giewnicka 34/3'l. wniczym nie 1a 7.Je pięt~-zy się nlen'.l_jlepiej. Łódź ze swoimi_· chtujstwa. Trzeba mu b~dzli! więc
„Syn hrab•e!l'-0 M-0.n te ka 16) Torevl<> Im!ia Rud.a. Choiny oraz oo- galanteria, artykuły spozywcze
b dopomóc.
Christo" dozw. od lat n<>" doow. od lat l'.l, zostala cześć · Bałut
czy warzywa. Doszło do tego. sklepami wciąz jeszcze ro 1
18. 2ka0
,)
r.;. 10. 12. 14. „Ita..i ka- oacjentlti z poradin.i „K" źe i'eśli klient nie ,,. .<lzi' dane- wrażenie wielkiego Kercelaka ·
Jak sle dowiadujemy. 27 sierpnia
R 012.l\"Ag. 16.
8 ''
(Rz"~'"<
·
1 c me.nta.mei· - go 'asortymentu tvwa.ru
" 1 na wy a w· ł asnie
· ·
k. I~po'"'
się Komisjam. Kultury
przy
BALTYK (Na!Mltowicza
n~w c• .1
Jlltana"
dozw. od lat orz1; u·
wys t awy s.
~· " zbiene
Radzie Narorlowel
todzl. która
2-0)
ot t lk
„ br<>dnia
przy
•i •
16 rt 16 18 20
SzP1tal im Curie-Sk!o·
· są poniekąd kartą wizytową
z d A h't kt
A'pac~/ d~~ ~~a
Da.n tego" dozw. od lat ZAC1lETA' czRiern1kia 26) dowskiej, L;l. CUII"ie..sklo- staw!e uważa, ~e w ogóle nie miasta, ozdobą jego ulic.
~u~~~~l~~a. a~~~z~du i:;n~l~ lu~
12 g 9 11 13 15 17 8 J6. g, 16. 18. 20Zł
) „Wielkie
manewry" dowl"k:iei 15.
ma go w sklev1e.
Mimo pewnej ingerencji Cen nymi zainteresowanvmt zastan~;
19: 2i ·'
·
'
'
·
.msz
<N•7we
otn:°„ d-:-;zw. oo lat 16, g. 16, Chirurgl.a: Sz;p.ital im.
Jes~cze
gorzej, jeśli kierow- ,
.
·d
MHD
"
pss;
wiać sle będzie nad „kosmetyka
DWORCOWF. (O
„Ska.rbod
kp„
H3· 20
d.r St eir 1·imga - ul · 's•-' naszeqo m1'asta.
Ol>ok innych wv•
. .
· • won<-;<: <'•'">zw.
latMartens.l
7. g. 17.
"
,..,,- nictwo sklepu czy zakładu ma 'ralnego Zarzą_ u . . I
Kaliski) „Sniegowy hJa.no-a 1-3
• 1: t.
. .
"OO . mim0 przyi-omm::ima. ze powo- płvn;.n wtedy również i sprawa
19
0
stonosz". ..Ludzie z
·"
_
Uwa.ga:
Repertuar
spoInterna: . SzP!it.al im. a[
yczne asipiracJ;
Z
:;i:~ łany jest do tego Związek !'la estetyki wystaw łódzkich sklepów.
7
puste"'<> obszaru". „Na ST~D~O ~Bys'.r~,ka ,~~; rz.ad:7lJ<nO .na poo1<;t.a- N.
B!'l,rUok1_eg~ III Kl. z receptą ~z~c.k;e 0 o. ozd~OJc >tyków, w szczególności zas Se Już z qórv można po-wiedzieć, te
sza kronika 6/56" [!. d micrcd ~f'\srzys 17 w1e komumkartu OJ_crę- - ul. Kop~m.s.k:i-ego 22
chce okn0 1aok1ms „,figlem .
ja
Architek tury
Wnet;rz. będzie to zebranie, którP zaintere·
9. 10. 11. 12. l:ł. 14. 15. 1mw. o
• g.
gowego Za!iządu Km
Lnrvnll'-Ol<>g,1a: Szp1t~l
Bardzo typowa fest tułał „rekla· 1;:c. . .
•
. ·
wyskiw suie wszystkich tych którzy chcie
16. 17. 18. 19 . .20. 21. 22
9
.„
.
i-~n. ~-- R~l!"J.ick)ego - ul. ma" restaur~cji ,.Swit:' . f~!olrkow-1 wc1ąz Jeszcze _wie1e
:
liby, ateby wciąż ie~zczc zaniedba
GD.YNIA (Tuwima. nr 2) STYLOWY. • rK1.lmski~g0 CYRK RADZIECKI (Pl. h.onc:m.~kiie.!:!o 2.2
.
ska 127}. Główny „h91el . a ró- sklepowych robią na swo1ą rę- na ł.ódż hvła czvstsza ! pięknieJProirrarn dla n.aJil"_lod- 1?2) •;Pamen!'• z mu:- Niepod!eg!IO·ś-ai) g. 19
Olrnl1stvl<a:
S=:tal wn_ocześnle punkt centralny, Io stra ke: kierownik sklepu, ekspe- sza niż dotychczas.
szych „Sniegmvy hsto- qz;vmi·ast-0.weJ'' dmw.
ul. Zeromsilo.e-1 ~zliwy boh.,.ma!, . przedstaw l ałący di~ntka, wzgl·,f lnie kuzyn eksM. J.
noS7.", „Pa.ni Twar- od lat 12, g. 16. 18. 20 ZOO czy1n.ne godz. 9-20 goMON,
113
1elema czy mne 1akteś bydle roqate.
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Ilf DRACOWNICY

POSZUKIWANI

Ili
KONKURS

I

Rada Robotnicza Łódzkiic'h Z.C.B. w Andrespolu ogłasza konikuirs na sta.nowiskv dyrektora. Wymagane są wy7..,sze studia i rprakity!ka w
t<rzemyśle lub średnie wykształcenie fachowe
i pralkty!ka w przemyśle ceram[cznym.
Ofei•ty należy kierować <lo <linia 1 VV'l'ześnia
na adres:
Łódzkie Zakłady Ceramiki Budowlanej
w Andrespolu k. Łodzi.

kompletów

I

TWORZYWA
„
SZTUCZNE
liiWiiiliMiliDR_ll:ll„„„.

._mnw•m.... -......

z

przesyłek

zagranicznych
stalówki złocone

odpady,

kupuje stale w większych ilościach
Wytwórnia „J A N A" Warszawa
ul. Nabielal.a. nr 16
tel. 447-12, 473-45

Dnia 12 sierpnia 1957 roku zmarł nagle clrogi nam mąż i ojciec, przeżyws:ty
lat 55

S.

t

P.

Wacław

l

Bomba

Wyprowadzenie drogich nam zwłok
z demu przy ul. Piotrkowskil'j
nr 81 dnia 14 sierpnia br. o godz. 17.

nastąpi

ŻONA, CORKA, SYN.

-=---

DWA pokoje z kuch.ruią,
wygody zamienię n.a pokój z kuchDr Irenie Monecie z powodu zgonu
nii.ą i pokój oddzii.clnn.e.
Jej
Gł~"'.Mna 5_5_m._4_J. _ __
TKACZYiuc"zniówn:a tkalni~ powyżej lat18
ZAKUPI lub wymieni na komplety
DWA p<OJw.ie z kuchnią
(krosna imgielskie), pr73,dki I pomagaczki na
750 X 20 EWENTUALNIE 825 X 20
w Częstochowti.e zamien.ię na podobne lub w:ięk
maszyny obrąc:>'kowe i wrzede<nnice. uczennił.ódzkic Przedsiębiorstwo
szę 'W Lodzi.
Wfadvwyrazy--rłębttkiego· współezucla. składa
ce po\vyźe.i lat 16 na przędzalnię. robotników
ROBOT INŻYNIERYJNYCH W ŁODZI
mość: Lódź ul. W)~i.sza
ją koledzy ze Szpitala im. Ma.durowi~
nie V11''kwalifikow2nych na przędzalnię, wykorBaza Transportowa
22.
12 757
cza.
czalnię, <lo tra."s•porLu, gosp-odarczego, kroch.Łódź, ul. Zachodnia 31.
TRZY-~Q.iekuchnia
malarza, murarzv, cieśli, stolarzy, ślusarzy,
wygQdy - KootI7JYl!1 n.ad
oozorców i strażaków 1>. poż. zatrudnią ZaOdrą •zamń€llllię na mme.i
.E
Dr Jadwiga ANFORO·
--------------sre w Lodzi. Wiedomość
ldad:v Przemysłu Bawełnianetrn Im. Stanisła
WICZ skórne, weneryc:zŁódź
Aleja
Un~.i
20
m.
13
ne,
kobiece, 15.30-19 wa Kunickiego w Łodzi, ul. Zeromskie.go 133.
POKO.J ·z - kuchruią - w
Próchnika 8.
12215
WlłDOMl'ENIE
Wyżej wym'.enieni moga być i spoza terenu
śródmieściu zamiel!lii.ę na NAPRAWA ob_uwia na NAGLA Pomoc Leka;r.:
ł~odz.i z możliwością dojazdu do pracy. 4044-K
rów;ruorzędme
w
blokach.
kauczuku.
Ló<lz.
Po?trska
Lekarzy
SpecjaliŁódzlk.ie Priedsdębiorstwo Robót Inżynieryj
Z.w'l'ot kas7.tów remontu. kowsika. 118 (Sklep. oou- stów wizyty dioimowe
KOPACZY. monterów na c. o. i w. k., pomoc nych zawiad.amia, źe ich przedsiębioTstwo paw1a_fi~t)_
12391
załatwi
natychmiast.
Te
Stolt,i wykluc2JO!le. Tel. WYTWÓRNIA Materia- lef
-82
J.200?
mon$:P.rńw i hlacbarz:v zatrudni na stałe Łód:r.
siadia fundusz zakładowy, który rozdzielony
3~9_:?4_y- _J(-Oidz. lD-:--1. L !ów Butlowlanych „MoOIIl 2 -8 2.
~
będzie między pracowruiików, zgodnie z ustaklc Zjednoczeni.,. Instalacji Pn.emysło,„·ycb MIESZKANIE ?'°'.l~dyn- nolW' w A.nd.rzlejovV"ic Dr MARKIEWICZ ~
Kierownictwo R.ohót w Radomsku, ul. Daszyń wą z dnia 19. 11. 1956 roku (Dz. Ust. nr 53
czep p.
za~IE"tl1<') ina (wla.s;n.a booznJ.ca kolejo cjalista skórne, wen~
sJdcgo :n (F-ka Mebli Giętych).
4028-K wz. 240. PalI"tycypować w zyskach prze<lsdę
tJ?ko1 z kuch!J'.lll: Wa.run- wia) wykonuje z pow.ie- ryczne.
moczopłciowe,
biorsl wa będą t:•racownicy, którzy wy!kazali
ki d-? omów1enna; Ofer- rzonych mater:i.alów (ce- Piotrkowska 109-6.
WYKWALIFIKOWANEGO
magazyniera ?,e
ty Biuro Oglo'Jzen Piotr ment) w~Lkie prefab1-y DrWOYNO So.ec.ialista
największy wkład pracy, zdyscyplinowani, z
znajomościa cz.ęści 1amiennych maszyn budokow.<>ka 96 pod „12743~
katy, a w szczególnoś~.i skórne._ wenerv=e. zaokreślonym stażem pracy i obowią.zków.
wl~nvch dÓ Bazy Sprzętu w Zgierzu oraz praco
POKOJ "letniskowy w pustaki „Alia", „DMS" burzx:.n1.a plciowe. !'<<>wnika o wysofidch kwalifikacjach ze znajomoś
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ła11j:ew.niiknch .z umehl<:- i „Muranów" z ~be wotkt 7, front 11-13.
WWWWWWIWM
1H
UMM
w
wan11en;i. odl!la1mę "tJ,1h!1e tonu, płJl!.Y chodlnaucawe, 17-19
. 12_911!
cią księgowości i przer.-isów o gospcda.rce matedo konca _lait:J.
'Tarn~„ o.g:roc!zern.1a: dreny .:;tu- Dr SIENKO specJalista
riałowei zatnidni Zjednoczeni~ Budownictwa
or.ertv B11uro 0gło.s7ien dwenne i mne z żwJ.I'O- - choroby skóry, wen~
Miejskiego - Łódź ?.. Zgł.osze.i;ia przyji:nuje
Pwtrol';?M""'ka
!l6
pod beto.nu ocaz supremę. ryczne, wlooów„ .11:~Dział Zatrudnienia i Orgamzac.i1 w Łodzi, ul.
..1277_3
Łódź. __tel.. 353-09____ na 16-18 ul. K1lińs~e·
Rzgowsk<1 100 - 102.
4041-K
POKOJ, kuchlrni.a, ? ·gró- Dr Zdzisła~wl RU~Z- go 132.
12527
dek, wygody w Juilda;no- CZA~OWI zam. Gdlanska
Społeczny Komitet Łódzkiej Gry L1cziboweJ
pR~'"A
PRZADKI, pomaga.czk.i, obciągamld, przewija
wie zamd.eruie na J)Old-a•b- 74 za wylecrzienie drz:iecka
,.KUKUŁECZKA" podaje do wiadomości gra;ne w śródm~eśoiu. Of-er- z choroby egz.emy - oor
czki śruhowników, przykręca.czy, tkaczy, uczjący.eh, że ;począwszy od XVI! ~ry obowią.zak
tv Bi't1ro Og~ń. dec.me
pod"Zli.ękowa.nie
nióV:. !Hl tkalnię i przędzalnię powyźej lat 16:
Pioitruww\Sl.lta
96
pod skłamią R.
Stbińscv NAUCZYCIELA-kę .1ęzy
zglas.zani.a dr,tyczy tyliko wyg.ranych z pięcio
robatników nie wykwalifikowanych, zegar1m
12794.
7..am.
Koirbsta.ntynów,
ul. k.a. a:i.iiemieckiP..J:?o. pos.zustrza na zegary zwykłe i elektryczne-zatru- ma i czrtererP..a t.rafieniami.
POKv.J
z
baUroin.em
!rn19_
~C'Zlfl!!a_
27
J ku ię
dla u=a X kL
Zgłoszenia
należy
dokonywać
najpóźniej
do
dnią natvchm;ast Zakłady Przemysłu B3:weł
cbinia i prnedo.okojem PR:ZEPRASZAM za nie Tel. 382-15
12895
nfa.nego im. J. Marchlewsldego w Ło<lz1, ul. .najbliższeg.o po dniu los~wania wtO'rl<u godz.
slo-niec?.Irl.e I piętro za~ .<.lu.w.me obrażeruie mojej DOZORCA
do formy
15
telegrafic·znie
lub
osob1śc•e
do
Biwra
Komimienie na m1esizkall1ie z ŻOIIly. Wojciechowsil:i zwierząt
f~!.er'.lrowych
Ogrodowa 17. Reflektuje się również na pragaira-żem lub mrnie.ilS'le Stani.sław, ul. P.iotnkO\v- poi!:rzi~)lny. Poząda111a zna
cowników spoza terenu Łodzi mogących do- tetu w Łodzi ul. PiotrkowEika 106.
WygTa111e WYIJ",•łaca się Począwszy od najbliż
na wvbudawaind~ gai!'a- ska 141
12894 g 1omcxsc go.spod.ans.twa rol
jeżdżać do prac:v.
4033-K
żu. UJ. Pjek.na 43/9.
YS,
.
nego, Referencie k<miecz
s.zej 1;oboty po dniu losowania. Zmiany powyż
- - -· - -. . ». .KRETNIE 1 sz,cr;>..ę- ni~. W>iado.mo~ć Nawrot
30 ŁADOWACZY (robotników przeł.aidunko
Gze dotyczące paragrafów 10 i 12 regulaminu
~A~OOZN.LNY ooko1, śhwue za~sz pr~y- 38, m. 8 od go:::lz. L di::>
II p1ę.J:m frolflt śr6dm1>P- szlą ŻOIIle . mę:za w Bi1U- ST-"""' --- - 7-- - 19
wych), 1 tapicera., 10 lderowcó~v ciągnikowych
gry, po-dyktowane są koniecznością natury
śc.ie. częściiO'lve wygoc'!y rae
Ma.tr.vmoinrlrulnym
,..,.""ZĄ oi~~be do dlZie
zatrudni Ekspnzytura SpedycyJI!-a P.K.S. w Ło
organizacyjnej.
4(\116-K
wmienii.ę na pok6.i z ku- „Swa•tk.a". Łódź, Piiotr- oka PM:ruku1ę. Dzwonić
dzi. ul. Worcella 17-19. Przec1ętmy
21awbek
ch1nia - wvgodiy do I koQIWl!ika 133 w giodzi1111:ich 37!_-20 do g<J•dz. 14
_..
1.500 zł. Zgłaszać się I t·iętro p. 3.
W~.iie~:~ ~~~~k°!; p1ę1ir.3; (mme być w o- od 13-::19 _ _ _1~6_!.l_g F.LEKTRYKA -saimocho4080 ·K
8AM0CH0DY ooobo1ve SA.MOOHÓD
„Wa~ IB5 Si>erloo
~roodiz1-e) za zwirotem k<1- IDF.•AJ.„NE
małżeństwa d1owego z dlugoletndą
,Citroen RL 11" ooarz: no rer" 6-cyli.indrowy spirze'
~tów i!'em:cmtu. Ofe!'f,v ko.ia'!"Zy w kr.:iiu i m praktyką oraz u=iia. m.wy maloM.rarowy sprre dam . .Próclmllka 54
r.•15lemine Rrnro ()it!oiszen. gr.alflicą Bturo Ma;trvm.o- awa111S01Wanego przyjmę,
d~m ewe.nt.uall!ltię 2;7mie SAM0CH0DY-00obowe
""ifgp~f
'Piotnk01Ws.ka
96
PoOd n:iialne „D:w;krecja" Wa;-- Oferty Biuro Ot?!osZJeń.
me na ,.Warsz.a.wę . - „Opel" i „Hainom.a1~" -·I\_„
12804.
19Zawa 4. slocyitka W:l . .la- PwlrkO'W!Sika
96
pod
DO!l"IEK dwurodiz:'JllLriv z Wi1adomość. Ki1iń«1'ieg~ ep·rrec1am. f~ód.ź. Swink!iE' ISTOL, ż.e1aek.a laine _ WAR~ZAWA.
TJd-?Jial laczvr' zm,c:zie.k m l.B!I.
.,.l.29-15„"-~-·---2
z o~ród:ltiem ws_zysrtiki_"'\~_!_8. m. l _ _ _lWOl " ;i~~~r:Crow;-(k:r.! ].:~ pelirue - kraiwie<:ltie ku- :'~łdz'~.nd mur~~~~~
et!~~
'
wygodv - diZJi•e1nr.ca. ';l.'1~ 1 TOKAR.KE 0,6 m ~ta~
)
f
;,_
.
111.ię. Tel. 271-54
wh"l!lym sPrZ1ed:im. 5 I
J..':.'...,~,-1A
ł'
liowa bliisko tramwa.iu r~ rv ty:p, wi'!N·1Ja!!"k~ ebolo- ga o;raiz r~.r"'ę "OO:zll()- LĄOZARKĘ (kelitelma- 001lroi. kuchnia. l1a7Jiell1- Or REICHER &pe<:Jali- KURSY Stowarzyszenia
P.n<~<<>ie wo~'ll!e) sorzOO:a.m. wą
.itól kreśl.~rnild mą~ .~pr.zLiediaódil!l·ulSło0~~.'k ~:zynę) podz. 14 waiz ,t;Jop k1. ool T piefo-o
ciel!lkó
Sben.ograiów
MoQ~,.,..,
PLAC i; OOO m kw .. (Sto- o_fer•ty Bnmo Ogl1c~eń, „Jsho." 1ror.:>.edam. W.air- Tai:,ieuis:z.
z,
. Paium ka'!'ke ood:z. 14 śred. c·.·'. '.r,u.m. ·-'o~~.~.,,;.~.·
sta weneryczne. s rne.
- . ~.,.~' t r1a1mwa.iu t a- p ,.,,t r"',n,w"""""
,_ ·---•-- 96 P~u
o~ ,_. N "~''"'"'''
--· n1"o!ra
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(zabur~ćn1'a)
- me.
k kPl. kZwY,c:ięstwa 2.•
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szt3t
s·1USait\SINI,
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00
1,831
g nr 34
12.<lll
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przy1nti.o_ E,pr-ZJ2 d1~.,. W1.ai:'!,''l- „128 31
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·
g SAM0CH0D
osobowy Wl~d1CJ<rr10.\ć tel. 362-79 "w nior.1~ · w rv ="'
J<:ow.arhale
. 16-19. Piotrkawslrn
G muia
14
mo;:;ć Kop::ans1,qego
11374
•
::'"~
"\ MOTOCYKL „BMW" - .ncmo~~ny, st.an tid:e-aI- pndz. 7-15
Wi.?.IC'iomość:
f./i<l7..
tel.
()
O
12828.ID, 1
m. 16 ----;:;- g
3n117 i:rł'.1fl,
7~:i0 z kc,o:wm s:orz1edam. n,Y,. ma_gneto_fQ1n .. ,Dmenr ł
--=~-l
'•:l9-70._gocl.z. __9_ 11l_r.a.n.~ °333-33 Prywatny Pu.n1l{t !'l w CZESNF.GO. k'.·of"EU.l;f.
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--0gJąd3ć Łódź , Piwk-01w 9 · rad 100db
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DWA 1}(1olro1e z kuchnfa W€'Z:Wań Lekarzy Sp-e- cego
1k
ha, .5 ha _lak.1 pn_:d1 Ry>a,o;'.;:a 287. m. 4, w "<'d"'1!- chodowy okar?:vin.;e
• _,,_
Jii·l) ~ci•-~i· z l'uc'i;n·i·,, ,., cjalistów udziela my'J.
nauczymy szy) o
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MIESZKANIE
dcnnlm ·n.ie nodl·~gah- re;ro. Całą dobę.
13:z.ki-en:. Gv1arainc1a. Jadzier-viwę (dubk ~udyn 1..st.a"lda. t wY• 1?-kWJ k!~
•
„ . SIATKĘ oe;.m d*nqawa bowe. weranda.czteroiz12840 form
oel!1- cvm kw:iterunkowi Jm··
N wrot 32
ki, m:l. mva·c1::i<'.\'Y. z.:icm•a ·SY _surze<'lan;. Wndon:osc MOTOCYRLE „WFM 1 150 wy.sioka 2.000 mb pil trum Zakop.an.ego - za- nie. Oferty o !&'11if\I? Biu
TIICTINchorobv-k.0- acie a
. ·
D"lZl'.!!lJTuC>-bw.aa.:m.a, Polo 1 zg,,~z. Sv;„cr=e-vrob<;'.))'0 1„NSU" z l«;L~ZiPtn spr;>,e- nie 1'°•Pl'Zeiclam. Nowak. m.ie:nię n.a t.akież z o- ro OgłOIS?l'!ń. -p:,.,, ,kow- biec-?. Pr?,eprowad;ził s::1;
•
7.omia naił .<;;Xr;;ą,_ w kul-:!!lJ:· 6;i, Piehkan ___ 12:>17 1diam. KQ<Jl'::ans1';1et?o 30. ooitrów Wlkp ., Ogrcd:>- gródkiem na Jin~i Rud3 .•k• 96 uo<l „l.?.8!>5'' 1
n:t ul. ż.eromskie.go 61
'!~_9J
twrm). Bli.ższe l·nif<''''?·~.-IMASZYNĘ ręk.a'loVi'c:za;r- m. 16
12829 g w;u. 2
- Tuszyn, Wi.a<lomość DWA-,-,_--.--,_-hnio Dr-BIBERGAf_:-s~<'i"li;I..„_
c·~· B"·ry~=--'"IZ
I ,.,dz ·k
cl· b
t .
I
- - - - -· - - - n
k' . .
T .
'DOl'.•O]e z „ur . . . t
1• .
l•,„
. - . ,:- '"' ., •
_,
., J ę w
·O• r:vm s ain:e_ - ·. SAMOCHO'o
osobowy KROSNO an%iel.~kie me I usz iew1cz.
U.<'17.vn. ".S"11.r:iln-e . o!!r?;ew~n. ,.~. f> a wen('rvczne. s mrn(' ZE.GAREK kie•,„11111-~
Pcdmw.i.scra 16, m. 29
sorz:di3m. J~~(2"l „ L>-=-7 ! „Opel-Olimpii.a." w d;.'J-- ch.ainioz:na 1.llQ cm or.a.z· !t.?~Owska 80.
1nt7 qr{>dmieiicef' w·Pe>>;rviii :n 4-6. Piotrkawska 134.
"ubicn.~ w t.?-•1'sówce
l>OM"li:K d'.'ewni-a.'ly dio MO'I'OCVKI,
„No:rto•n"!brym s•tarnie sjJ['!Ueoom. oi,;i,tke 01grod.zi2n:iiową
i pr.z.ed"Dokói za- "'illTl;en_;p n" pc-.-ln.bn.e "·' Dr-NITEClU-s"O;;r-iali,;;ł-:g <"n~1a 3.8. rano. Zwróci~
:r>cizbiórki. "'orZJ21:liam. Ul'-: fi()() sorzej:im. An·<'ł':-.71e- Wfado:no.ść Zg.i<S"nz ul. sprz,eidaim . Łódź, Juli?- mien.ie na pokój z kuch l'.-0d1Zii. Of<'>rtv Biu~-<> n- ~.kórn<". wenervczne. Na- za wy;n,agro<li7'eniem do
03.
Pr2le!-nyslowa n.r Il .iów"k. LC!dlzi, Bra'1;e':'~li:.a I1 Buc;z.k,a 2, m. 2 od ,E11odz. nów Mal()<Oo!s1ka 10 (Wv nią lub wiekszy pio1kói glo~2ie1I. Pl„ta:-ik:o~'ł\S.l;;a 96 wTot 32. 16-18 wzn->wil kaince1ar~li.
p3r.afii <\w,
(t)oły)
. 12914 g nr 6
12866 s Hl ,
1:2872 tiwómia Siia.~> .~ • ~2815 Cieiota '1 m. S.
l2.J50 ~d- „12837~!
przyjęcia.
l27il7 Arnn,y
1280I
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OGŁOSZENI! DROBNEITI

ULI kiJka z psiwoolami
spmzied.am, Sprawti.ed~iwa
32 (boc.zmia ul. Llma1n\YW
sk:iiego)
12654 g
FUTRO damskie pifmo-Woowe. botki angielskie z
fwtel'lciiem, n.arty chl.rypJ.ę
oe z butami, raoclfo „EAW". taą>czan. koiietkę, kiall'La.pkę, foteLe, six>lik. stoliki n.o.cne. lóżka
- zlota b=za, meble
k1:1chenne - spraedam.
Pwbrko-w"Slka 175. m. 13,
_bel. 278-74, ~~~
NORKI
„Staindal!'t" sp['zedam trójkami. Tel.
_377:76__ 0E_Ę"~:_l_'.7 _ _
POMPĘ ·wirową i hy<l.ro
fo<r spr.wdam. Wólczańska _38._wairsztat ·-·- _
FOR.'I:'EPIAN „SehrOder"
króbki, stan baru.w dobry - sorzedam. Tel.
2]7-_7.7 -~~·_lf>-21___
MOTOROWER „Simsoin"
nO<V\'Y (kolor wiśrniowy)
- spl"2Jedam. Tel, 385-69
ZEGAR -lroin-trol ny- dio -od
b:ii.ainda kart pira<:10<w.!Jiików sprziedam.
Oferty
Bi1Uro Ortloo1z.eń, Piot:rluO<Wska 96 pod „12902"
SERWA.NTKE --stylaw~
(mahoi1\ rneźbi=ii ora.z
riadtlo „Sie.mens" - sprze
dlam. 22 Ll!p;oa 56 m 14
,..
·- ·~ --TA,~uWKĘ „Oooe1-i{.ad>et ?r.a:z mO<to::yikJ. -„BMV~ 500 ccm z Pllizyaoopa spr.l'Jedam. Za['Z)e'\111'
~_!ta-~ -. • l2909_g
"'.IĘK~ZĄ ilośc odoadow filcowych do~
b6w painto~li PO<Sli.::id::i 1 ~
dobgiiirz;?11aJ1111a ~.t Wrr
roM "łtte ~~c B:rnnl ·k· ·
.airc ws i>eJZQ ie~ OB11ał.a. ul. KOi1lll()t'l()!Wck:i
~9-41. .telefon 32---72.
Cena do om6wjenia
LODó",..,.To' - - 1 -M.
kw ",„.S,.,. tJY?:.1.
~
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~~~port1J~~~~Pffl•

Rekord świata
w rzue1e oszczepem

Następna

Sport _9 81!.!!t •

ii Spert

Węgrami
przedstawia czołówka

Spotkania z NRD i
wykażą jaką wartość
polskich lorowców

ofiara bombardowania
Hiroszimy

Sport

głosu

c.zesto dochodZli do
Szczecin.

rów-

!'!Jeż

Wyznaczenie zawodów między
Wiadomość o ma.1acuch sie odbuć
w
Krakowie i Łodzi
wielkich torow1Jch zawada.eh kolarskich z udziałem repre- narooowych do Krakowa i Lodzi.
W dniu 9 bm. zmarla w sZ')li'talu w Hiroszimie siedemnasta
zentac1l1ni1ch drużun Weaier, i NRD zdopinaowaia naszych ma wiec swoje w...asadnienie,
w tym roku ofiara zrzuconej na miasto przed 12 laty bomby
Wiemy przecież
dobrze. że
ko1.arz11 do intens11wni1ch treningów.
atctmowef
Lódź jest. ~ się tak wyra2limy,
Wiemy, że wśród n.asrej, nie-dzieży, Do najpoważruiejsrz;ych o- mtl.ai5tem kolar-sk.im i w He1enozbyt licz.n,ej, ale czyniącej postę- środków sportu kolarskiego (tor) wie przv każdej a!Takcyjniejszej
rośnie
PY grupy zawodników. znajdują zaliczyć trzeba
przede wszyst- imprezie zbierają Slie tłumy wiNa zdjęciu: nowa rekordzistka
sie wyjabkowo uzdolnieni kola· kim Łódź i Kraków z tym, i:e dzów. Slab,s,zą frekwencją może
Oqólem 74 tys. CLechoslawaików ud;:lje sill w roku bieżącym
świata Larney fw środku).
Po
rze jak no. Grundman czy Zasie !JO('hwalić Kraków. ale za to
na wycieczki turystvczne za granicę. W lej liczbie ponad
lewef "Konłajewa fZSRRI. a po
iac. Z1:ani są oni z.resztą na to·
ma podobno nieco szyb.5zy tioir.
7 tys. turystów wyjechafo lub wyjedzie do Polski. Czecho·
wawel Fiqwerówna.
słowackie ·wycieczki
wyjeżdżają
do Związku Radzieckiego,
Z~ztą
bedzi.emy mogli pre.elrorach rne tylko kmjowych. ale i
ł6d7kim
Zdjęci.e pochod~i z Melbourne.
krajów demokracji ludowej, do Turcji, Grecji, Wioch, Egi<ptu
zagranicznych. Niestety torowcy
nać się o tym niebawem.
1 Innych krajów.
polscy jak doPodcza.s mi.s·~raostw leklwatleRuchem turystycznym w CzechosłMVacji zajmuje się bh~ro
Z zorganizowania międzynaro
tychczas. nie potycznych USA w CleveJ.and, ta.rpodTóiy CEDQK, które współlpracule z 300 zagranicznymi bm·
dowei imprezy cieszymy s:e tym
trafil; zająć taney ustanowiła re,kmd świ,ata w
rami podróży.
bardziei.
że przyczyni się
c>na
kie.i pozycji, jarzuci:e oszczepem wvnikiem 57 ,'.lO
W pierwszej połowie bleł. roku przybyło do Czechosłowacji
do OŻY\"l'i€Jl1ia całeii:o nas,vego r.em„ Oficialny rekord świata naka by zdołała za
23 tys. turystów za(fTanlcznych z 29 krajów świata. N.ajwi~
zonu sportowego, który, pamiiależv -0d 1954 r. do Ro•janki Ko·
cej turystów przyjeżdża z USA, Francji, NRF I Austrn. Na1spokoić
nasze
iąc mecze
pillk.arsk.ie, jest bacnia·iewei i wyno,si 55,48.
wiekszvm ?.ainteresowanlem cieszy się Praga oraz uzdrowlslrn
soortowe ambidzo skromny,
Laroey nie osiąqala doty;chczas
czechosłowackie,
cje,
wiekszych sukcesów. Na olim·
B-eZltl-Ośrednio nrerrial po ofiNa tego rodza
piad.zie w Helsinkach była trzy.
J edn ą z najwię-kszydh Im- c.ialnym meczu w Krakowie za
.lu
sytuację
Małżeństwa
nasta (40,581. " w Melbourne
prez motocyklowych na żużlu .wodnicv zagraniczni przyjadą do
wpłynęło
wi'ełe
jedenasta (45,271.
· · d · d ·cl Lod71i. Skład nasoej drużyny na
ni€.Sprzyjają
Czechosłowacji
bę dą e rimmaCJe
o m ywi u_- to d1ru.g,ie spotkain.ie. U7..ależni<Jrny
cyah olroliczno0
al~ych
mistrzostw.
Polsik;. iest od wyników k:rakowskrle!(O
Zgodnie z opublikowanYml danymi ~tatyslycznyml, w roku
ści. Prrez <ll:uż
ubiegłym na terenie Czech wstąpiło
w.~ZY_S<:y .dopuszc.zem .do tycn .meczu. Najprawdop<Jdobniej iew zwiaz.kl małżeńskie
f!lzy
CWl9
Tllp.
543 meżczyzn I 90 kobiet w wieku ponad 65 la~. 32 panów
brak było do- eh:rmnac.11 podz1elem zostal! dnak ujrzymy na starcie obo.k
mtGdych 1 3.104 panien nie przekroczylo w dniu ślubu 18 lat.
mistrzów jak Grundst.aibecmej ifości na dwie gru~·y. Jedna elimi- takich
W Czeichoslowacll urodził.o się 12 trojaczków, 3.612 bliźniąt.
dobrego sprzę nacja odbędzie się w Leszniie man. Zaiac czy Bek. równid
26 matkom urodziło slP, już 15 dziecko, a jednej nawet osiema druga w nadchvdzący czwar .kiiku młodszych zawodników.
tu. Równrież tonaste. W roku ubiegłym zarejestr·owano 31 matek 14-letnich,
tek w Łodzi.
. ~r~gotowanda do obu snotk:..ń
a 139 - 15-letnich.
ry P-OIZIOOil:awfo.ly wicie do życrre
Pl. 9 Maja .iuz sie ro2'.poczely. W przysz·
W belgiiski'm mleś~łe Lteqe od· ntla, a w.sizysbko to wyndklo z . Na toirze przy
.
. . łym tyimclnrn kadra nasza trebył sie
kongres Miedzyna•oclo- braku diol!ltate<:~nie.i opieki nad
Japończycy opasu1ą świat
s~rtować będzie 16 zawodm- .:rwwać ~dzńe pod berownfotwet Federaci! Kolarskie; (UCil, nal!'lzvm;i toirmvcamti ze strony
'kow. Wyznac7.ono następuią- .wiem Kupezaika w Krakowie.
na którvm omawiano m. In. sp~a władz sporbowych.
.
.Japonia profektufe stworzyć najpóźniej do roku 1966 sieć
cych: 1) Nazimek, 2) Ruras,
J N
we ~oouszcr.~nla tzw. kolarzv n:e
Ol>oonie pod w;ieJ.oma wzglPda
linii lotniczych, która opasałaby oałą zt.emię. Speicjalną uwa3) Tkocz, 4) Kupczyński, 5) ·
_
_
'
·
zaleznvrh do u<lzłah~ w na<teP· mi 1~ytuacia uległa zmianie. W0
qę projekt zwraca na linie lotnicze przcecina,Jące Pacyfik I Azję
nvm Wvśclqu Poko1u. Postano· .
. ·
.
Waloszek, 6) Próchniak, 7)
poludniowo-wschodnią.
Poza tym przewidziane są szlaki lot1
wi. ~no. te w wyfołou będa mo-, IVL"'z:Ys tk.1c~ !1-I>e~al
m1a•.'lltach. Stawecki, 8) Połukard, 9) Minicze do Europy t Ameryki Południowej,
qly startować zespolv złożone z '!d~z:ie zna1du1ą
tory kolartrzech kolar1v-ama.torów i trzech .sk:iie prowadzona 1est mtensyw- rowski, 10) Switała. N., 11)
00ni.ezałeżnych".
uśmiercił
na praca nad szkol>eniem rnlo- Bystroń, 12) Miechowski, 13)
Pociejkiewicz, 14) Pański, 15)
Nadmierne spotycle alkohotu w.I Prancjt spowodowało w
Wróżyński (nie wystąpi chyuhieqłym roku śmler~ 17.500 osób w porównaniu z 12.700 WV•
Z si'e dem dni, we wtorek.
ba ze względu na zawiesrzepadkaml śmierci na skutek gruźlicy.
.
20 bm„ kol~rz" wvruszą d·o walnie), 16) świtała R. i jako re- ki na trase XIV Tour de Pologne.
Na 100.000 osób uml,erało w roku 1946 na skutek nadutywanla alkoholu przeclętnf.e 1,2 osoby; w roku 1956 na tę samą
zerwowy Bonin. Podana [)rzez Ostatecznie w wyśclqu starto'wać
liczbą osób zmarło wskutek zgubnych skutków alkoholu 14
bedzi1> 96 kolarzy polskich oraz
nas kolejność od;>awiFtdać bę 24 zagranl!cznyr.h fSerb'a, Anqlla,
osób.
•
Belqia
I Austria). W mtalniel
dzie
numerom
startowym
za
się
chwili odwolall swóf start kolawodników.
.
rze NRD.
Program przewiduje 20 bk
sporłowa PZKol. ma!ą
gów. W ikażdym bie,..<11.1 starto caKom!.sfa
zredukować llczbe zqloszonych
wać ma p'} 4 ~awodników. Eli
Pol.siki Związek KoLainsikli :na- czmde lroliamy poola.dających liPolaków do takiel. aby ·wraz z
c1esl:al wCZOtraj list w sprawie
minacje rOZJPoczni\ się o go- zagranlcznvmi startowalo 120 ko·
oenicie, przyjmowane są w dal
larzy, m!11~ 'Wl..c
nlecn latwlef·
OTgaJTlliizaJcii. XII wyśdgu „DZliel!l szym ciągu przez Redakcję
dzinie 16.
sz" zadanie. Mimo to kilkunastu
nika Lód~k:iego" ii Gward'i:i. ,.Dziiennika
Lódrzikrlego", ul.
•
Na kanale w Bydgoszczy niJciem 21.W,3 usta111owofł nowy
kolarzy zostało wvcofaovch. Naf.
Otóż PZKol. . pobw.ierid1za. włą
rozeqrane Z<l'Slalv dluqodysta.nso- rekord Pe>lski.
lP.imr>kOWL'1kia 96.
bard·ziel znanv f Psl krakowski
we olvwaokie mistrzostwa Pair.ki.
Iii Kilku naszvch czol-0iwych czieniie tej imprezy do ka,LerudJakolarz Janyna. którv miał repreDalsze ?J!tł<Jc."'ll€!!1ńa otrzymaHW konkurencji JwMet Werak•o kolarzy startowało ostatnio w
zentować ba,rwy swego okrę!JU,
rizyka
wyśdigów
punktowaŚmćY
z KS Viictoriia z Loo:ti
ustanowiła na 3.000 m rekord Pol
2-elaJ>owvm wyśc!qu szcosowvm
n V(!h. Om.ac za to, że l1la st..airt
ski, uzyskując czas 48,07.5. W „Po Ziemi Opolsklet". Zwyclę
~~tt"aszewsk:i.
MiiroslaiW (211.
do Loo1dzli preyjada wszyiscy naj
kon.kurencii m<)żczvzn na 5.000 m tyl. znajdujący ~le· w dobre! forR.aidlz:ikx:Ywslci (22), Starnnew.•1kii
Pr:ziepral!lziamy
Cz;yitelnnlków
Iepffi ko1a!I'1le z ca~ej Polsikli..
zwvcieżvl Piątkows]qi
w czasie mie, Gneqo.rz Chwiendacz przed
'23), Pakuta (24) t Kudro f25l . 21a zmti.eksmaloennie w ruirozięl
Na teqoroczne kolarskie ml·
1:17 50.6.
Tr""ka z Wrocławia.
Wyśc:i1!!,
ja.k
ju:ż
mc;ipomirn1a,JdMamy
wiec
j:tIB
25
?.J~los:ronych
11trzostwa świata, które rozgrywa.
niej notake o 21awod.~ch l'9klrołłll Nie powfodło się naszym
lł1 Budowlani z Opo1a w spotśmy,
odbed17.iie
się
8
\wJ;eś;n,ia.
lrolianzy.
Z
numerem
pierwne będą w Brukaniu piłkarskim z czołowvm ze- za~vodnikom bie>racym urtział w
a tletvcz:nyic h w FiniLarn.dti1 mszym · star<!iowa~ będzie Elek
~
l... ksell 13 bm. WV·
snotem I li<Jl NRD - Turbłne mistrnostwa·ch świata modeld 111- na trastiie 100 km w ob"WICl>drllie
:>wh<:ika
mvycieZIC'V bie,g u n,a
\-....
Jedzie 6-osobowa
IErfnrl} zremisowali 0:0.
tających.
Pierws7.'> mi·eisce za ie·
z~mlmietym
(aurtxx.<itrada ~a,r Gria.bomsikd.
7Je..<::zroroczny
800 m. Nazwic~ko t>O p0orawniie
~ renrezentacja Pol
SI S:oermierz?. bud,a,pes7.teńsk1e li zawodnirv ZSRR prned Juao- szaw,9Jro).
now:irnrno
brztni"ć: Ooo1rtniey.
ski.
W skład zeqo Vasatusa pokonali w Szczeci- sla'Wią i CSR. Polacy zajęli doZgl>Ois:z.el!liia. do wyśdgu, wyłąJee'o cza19 - 1.4!1.8 .ieot dru2".m
społu wchodzą sa
piero 15 miejsce.
nie drużvnę miei scoweqo Włók
mJ ~zo•owcv: Pa·
n,ajlep.<;zvm osiąim1"dem śwfa
niarza 2:1. Goście wygrali floret
Im W meczach l!gowych na
radow•kł. Tm~ha
! szablę. Natomi~•t qospodarze
rowvm na tvm dY\~t.~n.<~e.
tużlu J>adlv następujar.P. wvn!l{i:
:z:wvciiężyli w szpadzie.
~~
~
no,
wsl<\, W'!ęcknw
Leqia fWarszawa) - Tramwalan
F.ówn>0c.ześni<"
d7.iekuiemv
!fl, .\
ski. PancPl\, Bu·
El 40 feźdźców wzielo udział fł.ódźl 49:7.8. Sla•I<: rSwletochlotó<l·~kioei
po;młudl!lń ÓW{'J€
za
fiNfM..
<'alskl,
Graboww zawodach hipplcmV'ch w Lesz- wicel - Sp~rla (WrocJa.w) JR:60,
chęć
spro«~<J<W<11!1i1a bł,,,:16w w
wrOREK, 13 SIERPNIA
\.17"
skt.
nie. Rewelacfa był 14-letni 1a· Górnil! IRadlinl - leqla (War·
n.a1<;rej
im.formacji.
Ni,e1s'bety.
Polacv •lartowodnik LZS (liszki) Pacyński. szawa) 50:28 fmecr. odbyt się w
16.10 Polsltrle
piieś<11,i. ludicJ<we. lite!l'lalCka. 19.20 ,.Ma.ę-arz;yin mUJZyce
wać beda 17 hm.
l"ame ched nie wy1=>'!1a'!'cza. a
który zalał nlenvsze mleł<ce .w sobol„. nrzed SJ>otka.nlem w ŁD· 1'5.30 Dla dJzied ,.Pl1zvj.adel we- n.y", 2-0.23 Kroiniika sportowa.
w
wvśclqu szosnwym, a w dwa
k(l<n11\r-etrnei
znia,iomo~d
faikfoiw
konkursfo ctęi;klm 'l>rzed Kowal- rlzll. Włóknian IC 7 M•nr.howa) !;l!)łe!!o
dJiiaibŁa". 16.0!i Detiibe1s: 20.40 Walce Ja;n,a Srbra'l.1"1•,~. 20.:.0
dni nófnłel powrócą rlo kra.fu. hv
czykiem. W konkurs'e notęql Kr"ńjar7. (Rawlczl 58:20,
r€ichkńarorn
soo1rwwym „EJ<- 20
•·
bm. stanl!Ć na ~tarcie XtV
•
Piłkarze warszawskief Le- F·ra.gm. z baJ .. ,CqppeHa". 15.20 Koncert symforuklZJTl'Y. 21.42 .. O
skoków Pacyński zalał drugie
preSISlU" r6Wlruiież 7.IR,brakJ,o. A
Tour
d·e Pologne, Pod •naldem
mt •,ce ZO\ Drozdem.
oH przeqrah 2:4, za znanym w Gra ?Je.spół imSltJruimentaJny. 16.liO czym pls'l'le praoo H1tiPJrac;l{a". 2Ui2
w:ię.c
m ale siol'OISJbowarnne dl') zanytanla stoi wv1azd ParadowIli W Parku Skaryisz1ewskim w Polsce -zespołem francuskim RC: 'PO<Mdv prak:tycmie dla kobiet. D. c. koooortu. :1.2.15 ,,Petier C•- S!l'l"<JL"ibowa:nfa .. Expreco;:.o.u". Arne skl*ci· którv - ja.k donoęz~. z
Warszawie odbyJv się kontrolne Lens. Bramki dla T..eaii zdobyli: 17.01 (l,1 „Towar<ZV\Slz KaT'&ki" - mooizioo" fra;trn. pow. H.
rv>karnlirrl O!llurtne:v (nile Oouir- Mo!łkwv. ni„ czule sle najlenleJ.
zawody w chodzie, mające na ce· Ciupa I Kempny. Ostil!tn.i mecz po~. 1'7.15 (l',\ Auid. z cyklu Hiei<"i<"e. ,:\.35 .Muzyl<-.q 1iam~cz:nia.
thinev - iak tlitrzymuje „Ex- v,r P7.Kot. ośwladczono, tP. ,,.rlvhv
lu wyłonienie
reore7lentantów podcza,s sweqo tournel! we Frnn. . "
I ód
Paraclowskl niP móql wyfprhać,
Polski na akademQ.ok;.e mistrz-0- ci! Lecrie mzeqra 15 bm w Vi- „Klub fl.I'ZVJac161 . Hl.Hl (f ,) ' ,z 23.20 B. l\/Iacr:'tiJ1111: „Ko:noert n.a
]'Yr~;ss") i""L~t miisl!itvfi'JTTl olirr>iniinie 1mst~nl~ u7.un~lntony
stwa świata do Paryża. Łasko chy. Przeciwnikiem będzie dru-1 kJi. dzńenmik radi.owv. 18.3.5 Muzy wroloru:rzielę z ork.
sikim z Melbourne, a nie z Hel- ize•oó'
de.> Brukseli pofedzle tvlko 5 ko
czvński w chodziie na 3 mile wyżvna Sta<le Reilms.
k.a i aiktualniości. 19.00 Audycja
sinek.
larzv,

Ruch turystyczny

Wczwartek pa

tOf7P.

Eliminacje

najlepszych
żużlowców

Polski

I narodziny
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będą startować
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Za 7 dni
Tour de Pologne
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Alkohol

17.500 Francuzów
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Geo„ges Simeno!!.

GO~POOA

„Pod dzielnym żeglarzem"
Przekład: Bolesława

Surówki

Rysv twarzy telegrafi,sty stwardniał~.
Przysięgam.
że pan tego nie będzie
mógł
zrozumieć!
Na statku
panowała
<1t.mosfera zupełnie różna od no,rmałnej.„
Naiprzód ten chł01Pak.„ A potem ta poranna
Qonura ceremonia modlitewna! Lecz mimo
wszyistko mzPśladowała mnie ciągle ty'1ko
jedna mvśl.! O tej kobiecie, tak różnej od
inny,ch, którei ciało i której pieszczoty potrafiłv zmieniać mężczyznę rlo niepoznania!
- Czy ona pana ja1koś zachęc~ła do tego?
- Leżała w łóżku na wipól naga„.
G·11ałtownie

się

zaczerwienił.

Odwrócił

gqowę.

- Jak długo przebywał pan w kajucie?
Może ze dwie godz.iny.„ Dokładmie nie
wiem.„
Ale .iak stamtąd wyszedłem z
chaosem
myśli w. głowie kapitan stał
przed crzwiRmi.„ Nie odezwał sie do mnie
ani słowem. T:vlko patrzył. jak odchodziłem„ .
Chciałem rzucić mu się do kolan, błagać o
- Tak.„ Zobaczyłem ją przez chwile na przebac<enie, i krzyczeć. że to nie moja wipokł&dzie.„ A w noc następną.„ Skonstatona„.! Ale on miał twarz lodowatą.„
Więc
wałem, że klucz od kabiny rndiowej jest taposzedłem prosto do swojej kabiny.
ki sam, jatk do kabiny kapitaina„. Fallut miał
„.Od tej chwili zacz'!łem go się bać, i zawtdy służbę.„ Za1kradłem się więc tam jak cząłem noiSić stale prz,•. sobie nabity pistolet.
złodziej.„
Byłem
bowiem przek01I1any, że om zechce
'mnie iabić!
- Czy pan stał się jej kochankiem?
- Pan pewnie zaczął krążyć kolo kapitań
skiej kajuty, prawda„.? Chciał pan koniecznie wbaczyć tę kobietę, która potrafiła do
tego stopnia podniecić kapitana? Stało się
to więc na,stępnej nocy, co.„?

„.On jednak odtąd nie odezwal ~ię już rlC'I
mn.je ani .słnwem, chyba że chodziło o jakle~
sprawy słu7.bowe. Ale nawet i wtedy prz·esyłał mi tvlko polecenia na piśmie.
.„Chciałbym to wszystko panu jakoś lepiej
wytłi.!ima,czyć. l'le nie potrafię.„
„.Codziennie było gorzej. I odno1siłem wrażenie . że wszvscy zaczynają powoli domyślać
się nramatu„.!
.„Drugi ofker też krążył wokół kajuty ka
pitańs·kiei.„ A FaHut zamykał się w niej na
długie, długie godz,i,ny.
„.Ludzie na nas rrucal! :niespokojne llpojrzenia. Domyślali .się, że musi się dziać coś
nie7.Wykłego.„ :7.e sto razy chyba slysmłem
gadkę o „złym oku".
„.A ja miałem tyłko jed·no w głowie„.
- Naturalnie! - mrukinął Maigret.
Za:panowało milczenie. Le Clinche ;patrzył
na kamisarza z wyrzutem.
- Potem prz:vs.zła ohYdna po.goda, która
trwała prze-z bitych dziesięć
dni. Byłem
chory.„ Ale myślałem tylko o niej! O niej,
takiej pięlmej i wyperfumowanej.„ O niej.„
Nie mogę panu tego w:vtłumaczYĆ„. To było
pożądanie aż do bólu.„! Tak! Krzyczałem z
bólu i płakałem z wściekłości! Zwła:szcza gdy
widziałem, jak kapitain wchodzi do swej ka-

juty. Bo zar::i:>, sobie wyobrażałem, co tam
może się dziać„.! Ona mnie nazywała swym
,.dużym dizieci::1kiem".„ I to mówlł::i gło,~em

jakimś sperialnvm. troche chrapliwym! A
ja powtarzałem te słowa set.ki razy i siebie
nimi tortuirowRłeiri\! Nie pisałem już do narzeczonej.„ Marzyłem o rzeczach idiotycznych i niemożliwvch. że. jak przyjedzieiny
do Fe1camo. to z tą kobietą ucieknę na koniec świata!
- A kaipitan?
- On bvł coraz bardziej zimtny l nierprzy~
stępny„. Mo,żliwe, że w tym zachowaniu się
b~y już jakieś objawy szaleństwa„.
Nie
wiem. Na przykład kazał zapuszczać sieci
t~m. gdzie zdaniem naistar~7.ych marvnarzy
m~dy nie było śladu ryby! Nie znosił jednak
fadne.~o sprzedvvu! I bał sie mnie.„! Czy
wiedzfat że chodzę uz.brojony? On nosił te·ż
stail e rewolwer przy sobie. Gdvśmy się
spotykali, wsadzał od razu rękę do ldeszeni... Ze sto razy próbowałem zobaczyć się
z Adelą! Ale on pilnował jej tera'z jak oka
w głowie. A nR mnie patrzył zimnym
wzrokiem i zaciskał usta„. W to wszystko
mieszał sie jeszcze ten ohydny zapach ryb„.
Ludzie solili ję t~m na dole. Wypadki przy
pracy mnożyły iSię„.

(d.

c.

n.)

Redaquie koleqtum Redakcja t Adm!nłstra~ta
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