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* Sytuacja w „bawełnie" * Powódź z lotu ptaka * Carte postale z Paryża
Od:powiedzi
• * Felieton pedaqogiczny * Egzaminy na wyższych uczelniach * Już
numerze• wkrótce Sophia Loren w f"'odzi •.. ·* Od niedzieli „4" aktualna * Spmt, sport Eisenhowera, Macmillana i de Gaulle'a
I

na list Chruszczowa

Oplata pocztowa uiszczona ryczalt"'m

LONDYN (PAP). We wtorek
amoosafdorow:c
wi.eczorem
l.ISA Wielkiej Brytanii i FranlVIiradzieckim
w
c:ii ~ręczvli
Zagr.:m;c.z.
nisterst\vie Spraw
-pr-ozydem <t
c<lp·owie<ll
rvch
1
Eisenhowera, premiet-a Mac.mi~l;;na i premiera ~ Gaulle'a
na list N. S. Chru~," wwa z. 11
FłK
c1.erwca br„ w ktor fm \-.i<idomo - przew .1ic-zący F.3.
dy Mi11.is.trów ZSHR wskazyw:1t
n::. utrudnieniia czyn ione przN.
r>:ądy trzech mocarstw zachn<l:
k•:;nierenCJl
nich w zwolaniu
na najwyższym s11cze4J.u.
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punktu widzenia . ewen.tualnych
;ej uchwał, jak rowruez z ~wa
~i na oddzwięk w calym swiec-!e. „Jest jednak ab...<0lutme
::iiezbędne - pisze de Gaulle ;,by dzięki star":nnyn:i pr~ygot;>
wi;niom un;knąc n ieoozp1e<:u<n>twa za.p .rzepas:wzen.ia realnego

przysła~iając D:i::
1 p<:·rozum;en.i~.
!!<> brak ol(olnikowym1

1
•

Nr 156 (3611)

czwartek 3 lipca 1958 roku

Zakończenie

Prezydent CSR.
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wiosenne1· ses1·i Se1·mu ~~E~i~?~~j:Es:~E.~EE~

Prezydent E'.&enliowhr w swym

fraz~,,..,.

mi, kryjącymi w sobi~ zarodki
nowych nieporozumień".
Wszy.~(!)·

trzej autoTZy Estów
.. Zachód nie tra·
ci nadz:ei i nie będZJi e =z.f··
aby os'.~gn<1,ć
wyl'iłków.
ctzić
rozwiązan'.e doo.ioslych pronJemów między W.schodem i Za·
chodem",
z.apewnfają. iż

-

przybył do Moskwy Przyjęcie ustawy opowołaniu Komitetu Drobnej Wytwórczości ;;;~,~=~\:'~:J~l~~l~ Drugie posiedzenie
ll!łO~~WAKo(:i!~l~ty~:neJap~::~l i ustawy regulującej naukę i zatrudnienie młodocianych ~~~~~;zyc~;>l~n!~~·i.c~:.1~\~jn~~~
kowi Radzieok;iemi/i.. brail; do· eksr)ertów
i:,rezyZwiązku Radzieckiego
bee.i woli w wwa\;,nych roko•
k
f
•
t
I
k
t
•
•
•
k
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1
G
T
ZSRR
dium Rady NajwyższeJ
Genewie
waniach na temat l,onkrelnycil
a tns I - m1n1s rem u ury I sz u I
•
;;~';',~:
.i

f::;fi!Y'T~-~~~cad:P~~~~~;;n

szy sekreta1·z KC Komunistycznej
Partii czechosłowackiej, prezy.dent CSR Antonl11 Novotny .
Na lotnisku we Wnukowie A.
0
Novotnego 1. towarzyszące mu •
soby powitall: Chruszczow, Woro-,

~~;'i~~z.!~::1t1ni rn~ice;:,~~d~~~'!!::
ciele partii i rządu radzieckiego.
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IJuitlktów porządku dzienn~~O" · W
_ .
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.
w środę
Premier brytyjsil~i Macm~lla~
w:onowione zy<lium. Sejmu propo.zycje uzu-1 , ':'~·s.tępme Se_::;n przystą.pił do
bm. z,ostaly
:o
wvraża pogląd, ze „Zw1ąze-''-, GENJ?WA (~AP):
.
.
porządku dziennego w!„~c1wych ob:ad.
obrady 25 i zaraz.em ostatnie~~ pelmernia
w _Palacuk la
sud:
lol
maJą na; poh.~dniu odbJ
W glosowamu Se.im Jedno- R8dz;eclti i Zachód
wiosenne] ,;bejmującą.
sesi·i
""'.011'edzetl!ia
n
zam
rug1c
e
Genew
w
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·
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thstawę
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1
względzie zupel.rrie" .oomienn.~ł te posiedzenie konferencj: ~ksperę
~ u:-~wa •
".'
~ ...1 5;' 1
- Sprawozdanie
Sejmu PRL.
Po załatwieilliU formalnofoi nu G()spodarczego, Budzetu 1 n_e przepisow dekretu o zaopa ce.le". MaC'lnillzn o~adcz.a, 1z1 tów Wschodu I zachodu posw1ęeo
rządowym proj~k- trz;;;nLu e:nerytalnym .p:aieow- celem rządu brytyj&k;iego. ~ą; ne.i prolllemom wykrywania prób
wstępnyoh wicema.rs:i;:ai~k Kli.- l·inansów
loh ro- .. rokowanfa w relu usuruęc;a~ Jądrowych.
s-L.ko przedłozyl w imieniu Pre· ~ie ustawy o częscfowej zmia„ nikow kolepwych
różnic", dzielącychj Obradom 'rodowym przewodnl. d mek.tórych
k .
uie przepisów o ochronie wy- dzi·o.
1
czyt prof. A. K. Fiodorow, klerow
oba obozy.
1t:dazków. wzorów i znaków tit· _ W n,astęp~ym ~un ~e 1;° ~
nik delegacji radzieckiej.
.
kt.; .dz.enne„o s~,awo . arue
waro.w ych;
.
Gen. de Gaulle .i.e.<-t zda.n:a·I
- Spt·awoo:danfo Komisji Pra m'.LSJt Przemy.s.tu. Lekk_iego, Rze
cy i Spraw Socjalnych o 1-zą- m1o.>la l Spoldziekzosci Pracy !ż konferencja S<ZJefow rządow' . Rano eksp_e„cl zachodni spotkali
dowym pr-0-jekcie ustawy 0 na· o rządowym p~OJekc1e u,sta.wy wielkich 111003l"Stw nualaby Ol··/ się na. oddz.1elnym zebraniu, aby
pi·z:vuczaniu llo o Komitecie Dro!Jnej Wytrwórl:!'zo brzymie znaczen.Je, zarówno z(• przygoto"."ac się do pos1edzen1a
uce za.woa'u
.
.. popołudmowego.
c.kreślonej p~acy j warunkach śc~ zlożyl pos. Stan.i1s!a•w Binek
Srodowe ollrady ekspertow I
w (PZPR).
młodocianych
7atrudnicnia
krajów t-waly 2 godziny. Dzien•
Projekt ustawy przewiduje po·
. kl• d h
0 wsi~t>·
przed
Ja.k wykazuj.ą Pl!rws7.e, niepeł· za a ac. pracy ora.z
nikarze, którzy czekali
wo!anie "' miejsce istniejącego
ne Jeszcze obliczenia, strafy spo· 11,\'ffi stai~ pracy_;
sali posiedzeń, aby zdodrzwiami
obecnie Ministerstwa Przemysłu
wodowane powodzią w woj. J<rabyć informacje o temacie I prze·
Komitetu
Rzemiosła
i
Drobnego
.r.a
uc~waly
Zatw1erdzerutkowskim wahają sl.ę w granicach dy Państwa w sprawie zmian Drobnej Wytwórczości działającebiegu rozmów, po zakończeniu o750 milionów do miliarda zł.
brad otrzymałł jedynie JakoniczMinistró•v go przy Radzie Ministrów.
składzie Rady
w
Jak dowiaduje się przedstawi· µod.jęte.i w okresie między tł
ny komunikat oznajmiający:
Głównym zada?iem Komitetu
cle! PAP, na teren województw~
ITI 8esJ·~ Sejmu PRL oraz będzie_ zapew111.en1-: praw1d~owego
„Uczestnicy konferencji spotkaprzybywac a
1·ozwo.1u I wspołdz1alanla rożnych
kr:i-kowskiego . mogą
•. ·• . .
swe
li się dziś i kontynuowali
dziedz!n drobne.I wytwórczości i
juz kolonie dziecięce, których wy powolaruu ministra. kultury
iazd wstrzymany został wskutek sztuki.
prac~. Uzgodniono, i:G następne
1·
usług. Komitet będzie ustala! za. .
oho·
ciągu
dalszym
w
powodzi.
posiedzenie ollbęclzie się w piątek,
0 OneZ]
cl,., sady i ogólne kierunki rozwoju W
przystąp1enuem
Przed
wiązuje jednak zakaz przysyłania r>ierwszego
WARSZAWA (PAP). Rada Pań· 1 lipca, po południu".
punktu porządktt1pos.zcui;:ó~nych gru~ drobne.I wydzieci, które mają zorganizowane
wiaclomoScl kultu.ro·
Według
clo tego s~a mianowała na stanowisko
kolonie w powiata.ch Nowy Sącż, obrad, wioemar;,zalek Kli.szko tworczo~c!1 ?r~.z konieczne.
ambasadora nadzwyczajnego i peł wych, w środę dokonano ogólne.I
srn~.ki elrnnom.ic.zne.
r.oinfonnowal Izbę o p·r zybyciu warunki
Nowy Targ I żywiec.
1
w sprawie metod
zda1\
wymiany
Po :Jysku.•"1 . na~ PlOJCl~;e;n nomocnego Polskiej Rzeczypospo·
na obrady Sejmu prZ€bywają~
cei z re•wizvtą w Polsce dele- - .se.im przy.iąl .1edn':'Al1Y8•m .e lite.I Ludowej w Republice lndo- pracy konferencji,.. porzą<lku trak
""C„ bryty"1·skich norlamenta- i:>ro.iekt ustawy powol~JąC•eJ ~o uezjl obywatela Edwarda Sluczań towanla poszczególnych za11:adnleń
oraz w kwestii terminologii .
DrobneJ Wytwor ski ego.
zycia
~-U
.
. . Komitet
rzys,ow.
b
.
Witając gości, wicemarszałek czoscJ.
W . dalszym ciągu o:brad fa a
podkreślił w swym przemówieniu,
był
7.e wizyta ta przekona ich, :ie g~ów przyJęla bez ~yskus~1 projekt I
o cze.•ruoweJ zm?ame
ustawy
Jest
naro'1u
naszego
nym celem
Juaosław1"i
pokojowa praca, budowa ustroju przepisów o ochronie wynałaz
6
wzorów i zna<ków towasprawiedłiwoścl spoleczneJ, budo· ków
rowycb.
BELGRAD (PAP). Jak poda- wa socjalizmu.
.ie a.gen<:ja Tanjug, prezydent
Tułodziecki
pos.
Nastę.pnie
Ko~cowe ~Iowa prze~ówienia,
Zjednoozonej Republiki Arab- , których w1cemarsz.alek raz jesz (PZPR) w imieniu Sejmmvej
S · 1
S
.
p
„
.
K
brygości
serdecznie
powitał
cze
skiej, Gamal Abdcl Nas.ser, tyjsklch, zostały przyjęte przez
praw o:::Ja racy. l
001!.s.J 1
przybył wraz z roo'lim\ na po- Izbę długotrwałymi oklaskami.
(Dalszy ciąg na str. 2)
kla.(lzie jachtu „Muriya." do Du
brownika.
Prezydentowi Na.sserowi towa.i-zyszy m~nister spraw zagra·
inne
ni~nych ZRA, FawzJ i
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Wezbrane wody. rzek
•
opadły bardzo znacznie

Przywrócono już niemal wszystkie połączenia kolejowe
W nocy z 1 na 2 li;pca o godz.
_
, od I"
•.
.
~o <>JJY a
p:erwszeJ ZOSta•
la.rm przec1wpowodiz1owy . prawie n.a calym obśzarze wo.i. kra
kowskiego, z wyjątkiem powfa
tu Dąbr<J!wa Tarnowska. Naopły
wające z terenów objętych pooa.z·ą meldltmki mówią o tym,
dl
. ·
.·
i
w
ze ~voo:i: wszęd".'e JUZ opa·.· y,
bądz. tez opada.ią w szyb.i.•im
tempie - z godziny na go<lv.:mę.
Opada również woda na Wiśle.
ustąpieniem
Jednocześnie z
\\"ód PQ\Vod~owych \V woj. kra
kow&kim preysiąpiono do ener.gic;meg-o u.suwania !Sl2lkód. Przy
wrócone już zootaJy niemal
wszystkie podf!tawowe połąozenia komwli.kacyjne.
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M.I a n o w a n I e
nowego

ambasadora PRL
J d
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W• szybkim tempie usuwane
są poważne szkody wyrządzone na trasie Kraków-Krynica. W chwili obecnej pociągi
dojeżdżają już do Nowego Są·
cza i ~ Nowego Sącza do Rytra. PrawdO!p()dobnie już 3 bm.
w godzinach wieczornych odzostanie ponownie do
dany
el@ploatacji porostaly odcinek
trasy kolejowej Rytro ..... Muszyna - Krynica.
:l bm. rozpoczęla w Krakowie osobistości.
komisja, która
pracę specjalna.
Dubrowniku pre?;ydenta
W
zaJmle się zbadaniem I ocenieniem strat spowodowanych powo- Nal"Sera i towa.rzyS'Zą-ie mu odzią oraz określeniem zakresu po s<>by witali prerz..vdent Tito i
powod:r.ianom. inni przywód<:y jugosłuwiańS<'y.
mocy potrzebnej

W Warszawie otwarto

międzynarodowy

li:tera:tury

zjazd

tłumaczy

pięknej

.,Zachodnia w·ersja••
planu Rapackiego

WARSZAWA (PAP), 2 bm. w randowski powitał uczestników
War1Szawie nastąpilo lll'OC!'Zyste z.jaz.du.
otwarcie obrad I Międzynarodo
W imieniu rządu przemówiewego Zjawu Tłumaciz.y Litera- nie powitalne wygłc1Sił mLnhster
tury Pięknej. zorganizowanego szkolnictwa Wyż.s:Lego S. Zólprzez polski Pe.n Club w poro- kiewLSki .
Międzynarodową
z
zumieniu
3 bm. przed poludiniem rozFederacją TlumaC'Zy (F1T). W poczną się obrady zjazdu, któzjeździe uczestniczy ponad 50 re trwać bę<lą do 8 bm.
tlumaezy z 17 krajów.
W otwarciu wzięli udział:
prot<>kole, do którego prz~·l:t· szef departamentu sztuki i litrze111c, teratury UNESCO
państwa
się
czyłyby
Roger
•rtrz;vmu,ia,ce wojska na. Ich te- Caillois, prezes Międzynarodo
rytorium".
wej Federacji Tlumaciz.y - L.
Powołanie międzynarodo- Lanza di Trabia, i wioopreze.s
3.
Pierre F.
która te.i organizacji
kontl'oli,
komisji
nej
miałaby czuwać oad res!:!ekto.- Caille.
wyższe
waniem z<>bowiązań powz1ętvc.1
W imieniu gospodarzy prezes
Zf!'Odnie z wymienionymi dw<>- pols.kiego Pen Clubu - J, Pa2 bm. roi.poczęły się egzamima ukJ.adami.
ny wstępne na l rok .studiów
Projekt tej rerołucji z.o&tal
politechniczuniwersyteckich,
nchwalony 1·2 glosami przeci.wn,yoh wyższych szkół rolniczych
ko 3 "'.'ZY jednym wstrzymu.iqi ekonomicznyl:!'h, akademii mecym się.
dyc:zmych, wyższych s·z.kól ped~Tego rodzaju plan, jak h_iformu·
gogicznycll oraz wyżs.zych 5·zikol
je „Figaro", państwa nale:i:ące do
wychowania fizycznego. PrzyUZE przedstawić chcio, jako „za•
stąpiło . do nich ponad 4.2 tys.
ch~dnią wersję planu Rapackie·
mlodzieży. Egzaminy obeJmUJągo •
ce egzamin pisemny, a następRównocześnie w prasie francju·
w czaslt dokonywania połowów nie ustne trwać będą do 15
sltlej ukazały się wiadomości, a·
koby rząd de Ganlłe'a na naJ12.llż w rejonie zatoki Firth ot Moray Hp.ca. Egzaminy wstępne do
szym posiedzeniu uni.i z~cho~nio· u wybrzeży Anglii, gdzie zakot- wyż.s.zyoh szkól arty.stycznycll Europejskiej wysnnąc miał ząda· wfczony jest statek-baza „Morska teatralnych, plaLStyoznych i munie, aby Niemcy · uznaly polsk_ą Wola" polscy rybacy z kutra zycznych odbyły się w dniach:
grnnlcę zachodnia I ~dziełily ofi· „Gcly-2{5" z Gdyni przeprowad~ili 16-30 cziea.-woa,
c,Jalnego przyrzeczenia, za.gwar11;n akcjc; ratunkową w związku z ka
towanego p1·zez wszystk1~ pan· lastrofą angielsl<iego odrzutowca
Ogólna liczba zgloozef1 na
stwa UZE, że nie będą uzy\~al:v wojs' Jwego.
siły w rozwiązaniu problr.mu z1e~1
Nad morzem dokonywał lotu wyż&e uczelnie jest mnlejsr;.a
PogJ.oski tp, nie patrolowego
nadodrzańskich.
samolot o 4560 tj. 9,8 pro!!. w sto.::<unku
angielski
zostaly dotychczas ofic.lalnie po· wr,jskowy. w pewnym momencie d~ roku ub. w'.ri..sze Llezeł·n ;e
twierdzone. Jednakże samo cl<a· na.-;tanila aw·aria ~a1nolotu, który .,_,
zanie się ich wywołało nat:vch· zdczął spadać do morza. Pilot (poza arty~cznymi) dy~iponują
w Niemczech dtięki ~utomatycznemu urzadze- 20 .300 1me1s~m!.
realtc.ię
miastl'wą
zachodnich. Dziennik „Telegraph" niu został wyrzucony .z kabiny,, Do !Szkól p.od!ległych Min1.
uisze: „Zrzeczenie się użvcia siły lecz me.sz:częśhw.ym zb1eg1em o- Szkoln'ctwa WyŻSIZego zglo.;iJo
pozostaje dobrowolnym aktem Re l<ol~cznosc1 ude1zył s1ę o tylną ,
2 518 mn.ie'
O"•Ób. i·
,'.
J. o · .
publiki Fed<'ralnej. Wpl:vwy z ze- częsć maszyny, co spowodowało s._ę 30 ·161 , jego śmierć. Na miejsce, gdzie lot, niz w ro.<::u ub., do aka<lem.1
wnątrz sa nie do przyjęcia.
Jak dot~'chczas wszystkie nik snadł do morza natychmiast' medycznych 10.503 (3 ka.ndydawers:ii udał się kt1ter „Gdy-245". Rybacy' tów na I m:ejs<;e). Tu rekord
wiadomości o „zachodnie.!
planu Ranackiego"t który nie ma z kuti;-a wy~owili P!lota.
biją dziewczęl.a, któr.e stanowią
1
nic w~pólnego 7. planem RapacZawiadom.ione. d10g~ 1 rPd. ową\ aż 59 p.::clC ka;ndyd.atow na przy
l<:iP.itQ I stanowisku l>rzedst~ wicielJ
Francji or>arte są Jclf:vnle na In· ~;ad~:t~~~~~~~;ie 1 ~X:;" Y p1;iej~;; sz.!yC1h Jekar·zy, <len.tystów t Jae
I maceutów, W o;;:olneJ liC2lb~e
zwłoki na swój poklatł.
lormacJach prasowych.

• przez UZE
i sprawa uz11an1a
granicy na Od1·ze i Nysie
PA11YŻ (PAP). Jak infonnu.ie
.. Figaro". komisja spraw zagranicznych Unii Zachodnio-Euro?ejsk:iej (UZE). uchwalila we
wtorek - w Pi'Ze<ledniu IV sesji
TJZE - na wniosek przedstaw~Cornigl~?n-Mol:ci_ela Franc.ii
mera projekt rezoluc.i1, która
nta .stanowić zachodnia wers.ie
planu Rapackiego.
Rezolucja ta - pisze „Fig<i.ro" - która zostanie p1--z<?d..«t.aWiona na sesji UZE do aproua·
ty, zalec-a przygotowaniie:
~· Pro.jeklu układu. na m<>~Y
ktorego państwa. - czl<>ukowie
UZE l!Obowiązałyby się do nieIngerencji zbrojne.i w swe sp•a
wy wewnętrzne. Do tego układu miałybv się przyłączyć pai\·

'"t
· wa.

·

· "

.„,

trzecie . utrzymUJ~Ce s1„
,
ZbroJne na ich ler~tor1um.
:!. Apelu „do panstw Eur<>fl)
:§rodkowe.i i wschodniej. by j1?1l
lH>CZt.'Śnie powzięły analog-icz::ir•
7.(}\><>wiązauie

w

identyczn:v~n

W-min. Naszkowski
przyjął

parlamentarzystów
bryty,jskieh
WARSZAWA (PAP). w dniu 2
lun. kierownik Ministerstwa Spraw
Zagranicznych wiceminister Ma:r:łan Nasr.kowski przyjął :przebywrr.Ją,cą w Polsoe delegację parła·
mentu 'brytyJskieao.

I

Egzaminy

wstępne
na

Polscy rybacy

wyłowili zwłoki
angielskiego lotnika

uczelnie

Nieraz moment uamyslu decyduje o calym egzaminie ..
Foto· L. Olejniczak
zgloszeń na uczelnie wszystkich skiego jest 46.2 proc. Do szkól
typ6w dziewczęta stanowią 38 podległych MSW z.gl-c.s:iło się
proc. (!>()na<i 16 tys.).
47,5 proc. kandydatów pocho·
Zalntere:owanie mloidz:ieży po dizenia robotniczego i chlopisKieszczególnymi kierunkami stu- go, na akadem:e medyczne 40,7
diów je.st bardzo zróżnioowane. proc. a najwięcej do szikól peI tak tradycyjnie już liczba <iagogicznycll, bo 66,2 proc.
zgłoszeń prze.'<racza limity na
Egzaminy wstępne, jak w.spom
prawie, filologii an.gielsk;ej i n:eliśmy, odbywać się bę<lą w
b~oLogii,
)JISyohologii,
orientalnej,
termin:e zasadniczym, ti. 2-15
archeol<>:gii, geografa. histo::ii !lipca. W wyjątkowyoh wyipadże zain- kach egzamin wstępny może
sztuki, architekturze.
teresowanie przejawia młodzież być przeprowadzony w drugim
k:erunkami: ogrodniczym ,le§- ternUinie dla osób, które z<laly
nY,m i weterynaryjnym w wyż egzamin na inny kierunek stuszyc-h szkolach rolnkzych O!·az <iiów, ale nie w.stały nań przyhandlem zagranic:z;nym i tran- jęte z powodu braku miejsc.
S•porlem morskim w wy~t.ych Kandydaci do wyż.szych sz1tót
szkoiach ekonom.icZl!lych.
artystycznych i wyt'ho•w·an•a fi.
N:e.d0<bory występują nato- z;;rcz.nego, któny w czc;ści prakmjast n.a: matematyoo i fizy- tyc;mej egzaminu nie wykaz;;ill
.
i· k'
\V o iennJc- C·dpow:ednJch u.zdoln.ień artypeda~r:rogI,:-ie,
ce.
lw:e, meoha.niiz.acji rolnictwa, stycznych, bądź o:llpow:iedn'ej
hutnictwie a je.sz.cze poważn;:ej s;x-a.1•.rności fizycznej, mogą być
na wydziałach rolnyc-h WSR, dopusz-cz€!11.i do egzaminu w ingd,zie. na 1 miej&ce przypada nej szkole wyższej. Przy zglaza.ledwie o7 kandydata. SZA.--ze. szan~u się na inne kierunki stu•
, .
goln,e. sł.aby napływ zgło!SlZEn diów o.:."Oby te mUSIZ.ą p~zeillożyć
.su·gnaLzuie WSR w Ol&ztyme zaświ.ad-czenie odpowiedniej sz:ko
ly artystycznej lub wf. Zglosze.
'. Szczecinie.
A jaik wyglądają zgl?'szenia n;a tyc:h .osób po 10 liiJx:a nie
wed~ug po:::hodrema OOCJalneęo będą uw'l.g!ę<i1niane.
mlodziei:y? Ogólmle. kandydatów
o egz:am.ina<.'łl na wyfulzyca
p_ocllodzerua. robotniczego i. chlop uczelnia.."'h Loci~ czyia,j na i1tr...
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·~·-,..,,.Dziesięciolecie

Deleg acja polska jest zadowolona z obrad

Wicepremier Jaroszewicz o wynikach ll!!JMMUV'
.

istnienia

spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu

;::~~! \~Aża~:~EC~!!,~:~ie
UR OCZYS r A SES.J A
IX sesji Rady Wzaiemnei Pomocy Gosnodarczer ~~~e;o
\;:~~ti~ci;~~.~~i~~znt::0 • f:k Rady CRS ,,Samopomoc Chłopska"

I

I

0

~

w tym roku. Dowodem tego jest
takt, że w clqgu 2 miesięcy zwiedziło zabytki historyczne oraz po
mniki przyrody l'egionu pon11d
200 tys, osób.
Liczne „najazdy" turystów notuje Rię codziennie na ośrodki
PTT-K, położone w re,ionle Swlę
tokrzyskiego Parku Narodowego.
Przez ośrod!<i turystyczne na Sw.
Krzyżu i Sw. Katarzynie przewi.
ja się przeciętnie ok. 2 tys. osób
dziennie.
STULECIE „PANA TADEUSZA"
w br. mija $to lat od ukazania
się
pierwszej krajowej edycji

Wireprezes Raidy Mini1s:tr6w zumienie za.warto już m. in. trur-0iwcowej w kraJach należą
WARSZAW A (PAP), &póldziel kiilllolli"le't deleg3tów z cale.go kN
Piotr Jaro5'1.ewicz udzielil między Pol&ką a Zwiąą;ki.em Ra cych do RWPG?
prz.edis.tawic ielawi PAP wywia- dz:ieoki:m, p.owatŻ!li'ic zaawan1s•owa
C7..03ć zao•oa.trzooia i zbytu oib- ju ocaz licznycfrl gości krajoSc.s,ja zwróciła uwagę na
dl\ na temat wyników IX se- ne .są rozmowy w tej Ei;rrawie konieeozn,cść maksymalne
e1hodzi d:z:te.sięc'oleC:e swego iS't- wycih i za!{l'aniczny.::ih. Obok sita.
go wy&ji Rady Wzajemnej Pomocy mlędzy PoJi~>ką i Czeohoo~o·wa· sil'ku wsz;yst'kich naiszyd1
n '.en~a. Z tej oka.zji 2 bm. !'OIZ- rych, zadu.ż-0111)"Ch dzii.al.z.czy. s~ł
k.raG<'l151P·fl>darezej.
poczęla się w Wans.zawie uro- clz!elc1;0.ści samo.pom·o·cgiweJ w1cją o·~az Pt<>li!llką i NRD, Przy- jów odpowiednio do wa.run·
Jaik moona, w spOiSÓb naJ- got.owujemy slę do rozlfl.ÓW z ków przyrodnicz
cz.ysit.a sesja Rady CRS „Samo- dzimy na i;ali prz1edstal'.<11i<cieli
ych i ekonob&rd2lif}j ogólny, .schaa-akteryrro- pozootałymi kraja.mi. Porozumie mioznyoh
pomoc ChlqlJISika.". Sooj.a ta, ma <J111g<1.n1i:w.cji "półrd•z~clazydh ze
ka:iid•Qgo z; niClh - w
WM wy;niki .sesji RWPG odby- nia te J)['zy.ozyn:ią się niewąt,pli oelu zwiększenia
jąea na celu d<Xlronainie µrreglą Związku
Ra<dz;eo'rieg o,
Ch::m.
szeroko poję
tej w Bukareszcie ?
dlu os;iągnięć, <ioro•bku sipóldzi.el- Bułgar.:-ji, Czec:ncGnowa<~j.l, Franwie do ba,rdiziej precyzyjne,,cro tej bazy surow<oowej . Idzie lu
- Zgodinie z J>OStainowien.i.ami i realnego °'prac<0iwan·i a nms:zeigo zarówno o zwiQk1S-zen'e
c:1.cJ.ści sam-01p·omooowej w .sluż cji, Ju,gcs.lawli, Jaip.0'11!:.i, NRD,
wydoby
na;rad.y przedstawic ieli partii ko nast@nego
b!c WIS'i po~kiej, 7J,,,dromad:ZJila NGTWegti, Ru.:nunii i Wę.g.;er.
plainu
5-letniego. cia siu:rowców mineralnych , jak
munistycz:ny ch i robotniozyc h Dzięki tym p.ot>OZllJJlllieniom ma- też o bal'dro szybkl
Jubileu<rz!Cwą .se.,ję o~woczy!
wzroist pro
krajów - c.zlc!Ilków RWPG, któ my już c•bec:nie, tj. na diwa i <i'ulcc~i su..-ow.:iów
urz,e·w1o•:l1ruic.zący Ra<dy CRS A,
is:yntetyczn.)'clt. „Pana
Tadeusza
dokonanej
ra odbyła si.ę w maju br. w pól roku przed ro71)>0·~iem Poprzez rozwój
k-0•:."Zyc!ki, witając przyby;yC'.11
przemysłu che- przez toru1\skiego drulcuza Erne
Moo:kwJ.e r<>ZJ>atrz<J<no na .sesji nowej 5-latlki za!l)ewni.one do- m.icznego,
na obrady: c7.!lcm~•a B~ura Po1ista Lnmbecka.
w Bukare.sizc:ie szereg praiktycz staiwy poct.stawowy ch EJUrowoów
ty•eznego KC PZPR, min:.stra
Na .zakończenie chc:iałb~ pod
DWOJE DUECI ZABITYCH
nyoh wniosków, które mają .slu niezbęd!nycll w n.a.szej gosipod.ar kreślić rohr:.:tw.a E. Ooha1ba, se'""et.ai-za
OD WYBUCHU POCISKOW
mówi w1oopre:mier
żyć da.hszemu zacleśnien:iu wi:;ipól ce (jak rndy żelaza czy rorpa
NK ZSL - K. Bana::iha, mi:ni·
Ja<r?Szewicz ~ że PoiL"llca delew miejscowof.c i Stegna nad Za
:pracy go19POciaTczej krajów oo- naftawa) i równocześnie zagwa gacJa rządowa je.st
li<l•ra
handlu we1>mętTZmego ~
lewem Wiślanym miał miejsce
za<liowolona
cjali~nyoh. Powinno to przy rantawan,y zbyt dla zn.acZltlej z
M. Le,.<;Za oraz J)'rczesa Cen.tralprzeb~egu obrad i ;przekona- tragiczny wypadek. Wybuch poclW związku ze zbliżającą
15 nego Związku Spóld.ziekz-e:go czynić siQ do wzrostu siil wy- czę.foi nasiZej produkcji ekspor· na
je.st, że uohwały i zalecoen:ia sl;;u spowodował śmierć dwojga rocznicą powJtania Wojska sięPoldzieci - Edmunda Wiśniewskiego
twórczydh i poziomu ży<cia w towej, swzególnie w zakresie IX . .sesji RWPG
D. Kus.zew.sllciego.
stanowią ~ l Jerzego Blllńskiego.
skh:go
i
bitwy
pod
Lenino,
Wykażdym k.raju z o.sobna oralZ do eksportu ma.szYn i urządze.ri 1J2rz.e
Po:kz.ac obrad za-brai iilo.5
wa~ny krclk w rOZWOJU w.,lPoldawnicwo Ministerstwa Obrony
Dalsze
G
dzieci
odniosło
poważ
rozwoju gos1po•dairc.zego całego my.s:lcwy-ch.
p:a•cy .gcl'.llpoda·rcre j krajćilw oo- ne obrażenia. Skrzynia z pocisica Narocl.awej przystąpiło do wyda- człone'k Biura Po!ityczn!'lg o KC
ruiszego obozu.
Zgodnie z uchwalą S<e\S!ii bu- c1aliS'tyczny oh - będą one słu- mi została odkope.na przez nie z nia monogi·atli literackiej o tej PZPR m:ru.-ter re<:inictwa - E,
Dużo uwa.gi IX sesja poświi)- kares.zl:€ńskiej, pod<C!b!llJe d:wu- żyły •
piaslrn. Kiedy spostrzegł to naj- bitwie. Wszyscy uczestnicy wali< Ochab.
umooni.e:niu
ciia omówieniu za.gadin:ień. zwią st!ro<rLne ;porozUJl!lientla g-01S1!JOdair- WBzyistlucih kra.JÓW. eikOlnomi!ki starszy z bawiących się - Ed- pod Lenino proszeni są o współ
Z h:.s.toe<a, dcr.-cibkiem i zad.a·
- CZJł<mkóy.' mund Wiśniewski
::a.nych z ustaleniem niezibę<l- cze 111a lata 1961-1965 mają być RWPG, będą &luzyły
i chelat ostrzec dzi ntanle,
n:2.mi spóld•zielnl zao'l)·:t!r:renia
żołnierze spod Le.nino! Potrzeb111ych pow.iąz:a11 planów wieló'.- osi.ą:~nięte w cią~u bici. I'<Jllru braterstwa i jedności '9J'.)rawie pozostałych, nastąpił wybuch.
i zbyt,u zapO<ZlTla! ue<7es-tników
k!I'ajów
ne są wasze osobiste wspomnienia
letnioh krajów ,,...., uc.restni!ków między w.sizystkimi czjonill:ami OOCJal!stycznycli..
•J:&AGiCZNA l{ĄTASl'ROFA
i relacje z boju zawierające kon- .S•SSji pr.>eze<: Zarz. Gł. CHS „Sa.SPOWODOW
ANA
WÓDKĄ
;RWPG.
RWPG.
kretne epizody, nazwiska kolei;ów mc1pomo•Cl Chlc1pGka" - 'l'. Jań•
.Bolcoiaw StawuJak z Szamotuł l dowódców, da11e o pododdzJa- cz;y<k.
- OLy można pr-08ić o 192cze..
- W jaki SJl'(llSób se&ja. pode- -~ - wlaściciel samochodu „warsza- tach,
w których walczyliście. Nie
góły dotyczące posta.n<rWień pod
W gcod:zinaah w.ioowmyc.h u~a do za.gad:nienia. 51pecjałi'Ulr.
wa" - wybrał ;tę wraz z grup1.1 zwlftkajclel UC2lCi.1cle w ten spoi przyj
jętych w sprawie powiązań w
acii'ił
na
wycieczkę
do
lasu
sób
własny
ej'!~
czyn bojowy i pamięć cros.tni<:::y l!<C..<iji obejrzeli w toea•
ja,kle IPll'lEYj-ęła. wytyczne w
I
pla!llWh wie1oletmich ?
'l:rz.e „Atener..im" wy.stępy l!l.Bjwe wczasowej miejscowości .W!ie- towarzyszy broni!
tej spra.wie?
lonka.
Po pierwsze, ohcial:bym
lE•µs.zyoh ;SJpól•d1z;'clczyieh ~
•
Relacje
W dz:i.edzin:iie przemJ'\!l~U
kQ•
W clrodze _powrotnej do Szamo- pertach z należy nad~yłać w
zwrócić uwagę na faikt
napisem: ,,J„t!'nlno 11 pod łów a1"tY'>~tyczny<:h.
ttlł po wesołej libacji - na jed adre,i;em:
.r.:e wc:reśntejsziego niż p<J1Ptv.ed- maszynoweg o zwrócono isooz.eW oz:wartek 3 bm. dalszy
nym z zakrqtów we wsi Ka-rl~wo, Warszawa, Wydawnictw o MON
Trzy Ódc:ill'11ti B lruponio :przy.stąpienia do konkret- gólną uwa·gę n.a specijali.zację 1
Grzybowska 77.
c:ią,g obr<i>d.
sllnle
pi•z:eciążony
now qpiewającyclJ na to sa·
samochód
nowy<Clh
wyrobów,
nycll prac; dotyczących plainów Jl'l'Oduikcji
wpaclł z ozybkością &O km na dumo imię i nazwi\\llko z każ
,goopodarczy ch noai,,"'iępnej pięcic nie wytwa;rzany cll dotycll.czas
że przydrozne drzewo. Na miejdej z czterech gi•er hD·OO-·
seu pc>11ie~li ~mi<>rć: klerawca la tiki. Po-win<ruo tX> p-0\SiZczegóJnym lub wytwarzanyc ih w n:iedcstawyiah „Kukuleciik i".
Bolesław Stawujak i Stetan Rych
krajom ułatwić <Jl,?l'aoowywanie te=ycli ilc<ś·~ch. Zwróoono
•
Dołączenie
czterec:h czyi1ski, a czterej vozostali pasaże
;planów 5-letni<Clh i umo<illilwić taikże uwa.gę 111a kanie=ooć
ku.p<0nów z „Dzieilliliika Lód.z· rowie doznali clężicich obrażc.ri i
z:więksronia reryj.ncści prodrukopa.l.'cie icih ma bardziej realodwiezieni zostali do szpitala.
kiego". które zamies.zr.JZ.ać
cji, co w reZiU.ltaie::.e powin1110
nych prresilainkac h.
T mln pudełek zapałek, które które w zasadzie powinny być od
bc:.ctz:emy k.ażtlego tygodn:ia.
doiprowaidzić
do .zmnleji!.zenia
MOTOROWA SZTAFETA
produkuje dziennic 5 krajowych rzucone.
l"odiczas, gdy u.sitalall'lqe powi.ą kooztów wytwall'zain:ia, .szy<bllrz:eOdlpow.iedż na pytanie
POKOJU
fabryk, zaspokaja w zasadzie itoś
mń ekonom.iczn ydh między kra go 1P<AStępu
k<1nkur.sQwe, które zamiesztęclhnfoznego w bu·
Dla uczczenia I światowej kon- ~iowo potrzeby naszego Tynku.
Na złą j;;ikość zapałek: ma rówjami rocjaliisty~ na ok.re.s do,wie ma®zyn i do zwięks1zenia
1.'zone będzie pod kol!l.iec ferencji
młodzieży
pracującej, Bieżąca produkcja stanowi jeonak
nież wplyw duża pl'J"nność kadr
e·becmeg·o planu 5-letni~o mia- u<hrotów maszy1mmi między kira
lctóra odbędzie się w dnfach 14-~0 ze mal<simum możliwo~cl zai>la- w
mimiląca
zakładach przemysłu zapałcza
bm. w Pradze, komitety w0Je- ctów przemysłu zapałczanego. Po- nego.
ło miejsce w latach 1955-56 (tj. jami ooe>jali.sityox
-· o\Q podisitawawe warunnymi, jalk rów
wódzkie ZMS wraz z zarządami nieważ na razie nle ma perb'pelcwtedy już ro2l]'.)OCZęła $ię reali- nież z k1rajam:i kapi tali stycznyki udziału w
kO!lJkursle
woJewódz.kimi LPZ i wojewódz- tYW zasadniczej rozbudowy tego
zacja tycih ,planów), na IX sesji mi.
lipcowym „KUKULĘCZKI"
kimi komisjami związków zawo- przemysłu - jego kierownictw
o
w Bukareszcie UClhwalono, że ·aW celu realilzac.ii W}'llllńen:io
dowych
organizują motorowe sz;ta usiłuje
l „DZIENNIK A LODZK!Ę.
wykorzyi;tać
nalogiozne prace n.a okres 1961• ny<ih wyżej zadań podjęto na
fety pokoju, które wyruszą 11 bm. Istniejące rezeI'Wy, którewszysU;!e
GO",
umo:ili65 będą zakońcrone do polowy s es;ji 1szereg warimycl!. z.ałeoeń,
z wszystkich województw do War ;vilyby zwiększenie produkcj•l zasza wy.
przyszłego raku, tzm. na pólto· dotyc.zącyoCh ~OSWCl'lJeni
palek.
a trybu
Główne na~y t.o:
W sztafecie weźmie udział ok.
ra rokiu przed początki.em akre i przyL'IJlieszenia w:YJ!l)iany dloś
We w1zys11klch łabrylfacli prze100 motocykli.
su planowego.
\Viadczeń tecłhnicznyah oraz domysłu zapałczanego czyni ~ię staPolskę
SAMOCHOD OSOBOWY
Należy tu ~lić, że u- kumentacji
rania o padniesienie jakości zapaTYLJC:O JEDEN
naukowo-tec <hnicz„WARSZAW A"
Bllslto 9 tys. tury1tów z Amery•
chwala IX se.s,ii w tyoh spra- nej pomiędzy krajami naszego
łek, która nadal pozo1tawia jel!2POSPIESZYŁ Z POMOCĄ
wach opiera się na praik_tyice obozu. Ponadto p()djęto &Tie[eg
Pralka. eleJ;;tryc:ma.
1 bm. w goctzinach popołudnio cze wiele do życzenia, Pewna po lei Płn. przyjedzie w tym roku do
Polski. o wynikach rozmów prze
ost.atnidh miEISlięcy, w czasie któ posta111owień o cha:ralkter:re orwych setki kąpiących się wczaso prawa w sposobie wykonywani a prowadzonyc
Apa.ra.t .rad!owy „WOila."
ich nastąplla w ciągu ostatn•lego
h z amerykańskimi
wiczów
na
plaży w Stogach-Gdań
ryoh osj.ągnięt.o wstęPl!le dwu- ganilzaoyjny m, które powinm
Apa.rat f<>tografi~ „ZorlkiJ"
biurami podróży przez delegację
sku zostal·o zaalarmowan ych lnzy roku.
strO!lJ!le .porozumien ia g<o;S\POdalI'- przyczynić ·się do dalszego UISl!>ra:w
,,Oł'bisu", która powróciła ostat·
kiem tonących dwóch dziewcząt:
Fatalna jeszcze często jakość nio ze Stanów Zjednoczony ch l
cze,, docyc.zące
wiza.jemnych nienia pra·cy a!Pan·tu Rady W.za
Praignąa umożliwić wyjeż
15-letniej Ewy Głowaczewskiej o- zapałek: łamliwość, złe palenie, Kanady,
poinformowa no dzlennldostaw p0<dsrt;awowyoh towarów jemnej Pomocy Gospodeireze ,j.
raz Danuty Rodzińskiej, lat 16. odpryskiwan ie siarki !tp. jest m. kal'Zy
dżającym na utilap udzi.al w
2 bm. na konferencji pra•
w latadh 1961-65.
Na ratunelc pospieszył natych- in. wynikiem braku dobrego
- Ozy omawiamo na. IX sellji
na<iż.ym. konlkµ:r.sJ.e
„K~u
su~owej.
mlaśt 2lnajdujący się w pobliżu rowca,
Tego rodizaju ;w;tępne pooo- SJJ<Taiwy da11S1Zego r()QJWoj<u. bazy
Wslrntek niedostatecz nej
łec7ika" uruchpmiła w puTl!kdziennikarz Polskiej Agencji Prn lloi\ci drewna osiki 80 proc. przyjeżdfającycb do Pol
cie odlbioru nr 5 :PI"ZY Plaou
sowej - Czesław Jaworslci, który najbardziej przydatnego surowcu
do wy- ski w tym roku turystów z AmeReymonta tz:w. zleceniowe
uratował Ewę Gławaczewską. Nie robu zapałek zakłady produku- ryki stanowić mają nasi rodacy z
przyjmawa:n ie kuponów. Ka±
stety, druga z tonącycn, Danut11 ją je ze świerka, olchy l buka, ośrodlców polonijnych w Stanach
Rodzlńslca utonęła. Nikt z obse.i·- nie nadających się
dy wyjetildlżający m~ z gów zasadzie do Zjednoczony ch i Kanadzie. Do
wujących ten wypadek nie usiło tego
ry złożyć OOIJ)OWiedll1ią ilość
celu. Podobne tr1.1dnoiici bt- Jcońca czerwca br. kraj nasz zwie
wał pospieszyć jej na pomoc. Nie nieją również w
dziedzinie 1iaopa dzilo już ponall 4 tys. turystów
ku,ponów i opłacić ich ud.ział
zjawili się również na czas ratow trzenia w artykuły cherruiczne. amerykańskich.
w gr:oo,
nicy, chociaż działo się to na Duią ilość braków zapałoza.nych
strzeżonej plaży, w odległości 100 wyja~n!a także
o wciął; rosnącym zalnter11owa
takt, że na rynek
(Dokończenie ze str l)
metrów od ich posterunltu.
sjl jesiennej przetłlotyl projekt
wypuszcza się irównleż te zapałki, niu Polską w Ameryce świadczy
.
•
ustawy rcguluj"cej zaradnlenle
wzrastająca z roku na rok liczba
nyoh pr~tawil rządowy pro- zatrudniania ab101wentów 11kół
zgłoszeń na przyjazd do Polski.
j~ w;.taJWy o nauce zawodu, wy:t1Zych t łrednlch.
Tak więc w 195!> r. spodziewamy
przyuc.zal!liu do określonej ]X'a~jm uohwałiJ:
się wiz:yty ok. 12 tys. osób, zaj w
jednomyślnie
cy, warunltaoh zatrud1nfan:i a rnło ustawę i reooluoję J>OtS. Tuło·
roku 1960 ok. 15 tyJ. Delegacja
„Orbisu" w czasie pobytu w Sta•
dDciaaiycih w zaJdadaoh pracy (izłecikJiego,
nach Zjednoczony ch I Kanad><le
oraz o wsitępnym stażu p_racy.
z kolei Sejm ~ł do
nawiązała bliskie kontalcty z sze·
nast~p111ego
punktu
por~<ilm
Poi. Tułodziecki zgłasza jedno·
reglem amerykańJklch biur podró
cześnle projekt rezolucji, w któ- o'brad:
:mitwde«izen.ie ~hwaly
ży, m. in. z jednym
z najwięk
Zmiana w systemie za.rzl\dzania przemysłem, wprowadzen ie przemysł łódzki, htóry
rej Sejm wzywa rząd, aby na se- Rady Państwa w sprawde miia·
nie
może szych
biur „American Expres&
zjednoe:ień operatywny ch ziuządów przedsiębiorstw na miej- stabilizować ludzi w Lodzi z u- Company".
Pragltl\C wzbudzić w
nv w 61kladzie Rady Ministrów sce centralnych zarządów - w
praktyce pr:i:yc:r.yni się do pod- wagi na brak mieszkań, trudno- Ameryce zainteresowa nie polski·
podjętej w okire.9ie mi~ II
niesicnia rangi myśli technicznej i ekonomiczn ej.
ści z zameldowan iem przyjezd- mi uzdrowiskam i „Orbis" nawią
a III Sesi.ią Sejmu PRL oraz.
nych i... złą opinią Domów Mło· zał tak:l:e kontakt z grup• polOto w planie
powołanie
najbliższych zmieniłyby się formy wspólpra- dego
rn:iinli51lra kultury i
Robotnika, jako przystani skich lekarzy w Stanach ZJrJlno,
sztuJlti,
• ~ 1 ~'·~'1l-l zmian modelowych w przemyśle cy przemysłu z centralą handlu dla małżeństw,
czonych.
bawełniany
m
(a
sądzimy,
że
!bęzaw:a'.'licznego. w dalszym ciągu
Sejm najpierw pneglo6'0wał
dzie
to
taktem
i
w
innych
branNa za.kończenie poinformowa no
podkreślana
jest
również
potrzellohwałę
Je,szcze raz: przy tej o~az.il
Rady Państwa z 29
k-wiietnia 1958 r. w fllt>raw:ie żach i gałęziach przemysłu lek- ba ominięcia ogniw handlowych zwro~on? uwagę na szkodhw1e dziennikarzy o konferencji pned·
biur podróży krajów
zmiany w Bikła<Wie Rady Mini- kiego, znajduje się taka instytu- w odniesieniu do zbytu na ry- oddziału1ące dysproporcj e w pła stawiciell
demokracji ludowej, l•tóra odbY•
cja, jak Rada Techniczno- Ekono- nek krajowy, takich jak CZ Hur cach. Oto p~zykłacl
strów. Sześciu posl:ów wsitrzy- miczna,
:z z.PB im. ła się w końcu czerwca
w Berligrupująca specjalistów z tu Tekstylnego , CZ Handlu O· V'.ł. 13ytomskiei
w Lodz~: robot- nie. Zasadniczym jej tematem
m.ało się od głosu.
Następrnie przemysłu i
spoza niego, która/ dzieżą, „Centrogalu " i jednoeze- mk transp.ortow y. zarabia okol.o było
usprawnieni e wymiany tury
zomal P<Jddan.y pod glooowania - obok kolegium
zjednoczenia , snego większego powiązania się 1:400 zl m1esl~czme, a ~kwali~ stycznej między wszy~tklml kra·
wniosek o ?OWQlanie na stano- stworzonego z dyrektorów
CZWARTEK , 3 LIPCA
zaklastw z wojewódzki mi f1kowana tkaczka pracuJąca na Jam! d~mol<racji ludowe,! I upr11u;
'"".isk.o ministra kultury i sztuki dów - może w praktyce przy- przedsiębior
czenle formalno~ci celnych I wizo
hurtowniam i i większymi deta- 14 krosnach _, 1.100 zł.
15.10 Muz. ludowa. 15.30 Dla dzie· ob. Tadeusza Galińslmego. Sejm
wych.
cl aud. sł.-muz. pt. „z harcerza- z.utwierd@l wnio.s~k P"lY 7 glo- czynić s~ę do w!ększeg? .z"\l/iąza- '.istami (domy towarowe, MHD
w
dyskusji skrytykowan o też
n1a wspolczesne 1. tech:i-1~1 i wie- itp.).
rni na Mazurach". 16.00 Wiadomo- sach w.s-trzym'U,J
.
.
niektóre „osiągnięcia" I pólTocza
ącyoh silę.
ści. 16.50 Aud. oświatowa. 17.02 (Ł)
dzy ekonomiczne .i z b1ezącym ży
Na w~zoraiszej naradz1.e zwrć- br. w omawianym przemyśle, a
Następnie Izba roiip<l.trzyla i
Aud. dla młodzieży. 17.20 (Ł) Nociem .g?spodarczy m.
ccmo
tez
.
uwagę
n~
komeczr:iość
m.
in. stworzenie zapasu przęwe nagrąnla orkiestry mandolini- zatw.ierdztiła willio1Sek Kon.wentu
:re i inne sp~awy
oma- stwo:zema przy . ZJednoczeru ach d~y jako rezerwy dla tkalni bastów. 17.40 (Ł) Muz. taneczna i Sęruiorów w .s.p1rawie z.mian w Wlano wczorai na modelu
naradzie
dybranzowyeh kounsJl opluiodaw- wełnianych Jak podkreśli! dyr
piosenki. lB.lO (Ł) Łódzki dzien- .skladz:ie
os.oboiwyrn
koml\Sj~ rektorów p:zcmysłu bawełniane- czych, . które by reprezentow
ały Szadkowski w WZPB im. 1 Ma~
nik .radiawy. 18.25 (Ł) Chwila mu:o w J"odzt, przy czym okazało stanowisko przemysłu przy usta- ja na Widzewie
zyki. 18.30 Wiadomości. 18.35 Muz. sejJ.ll()wych.
_
zapas ten
W OSitaVruim pu1nkc1e p0<rządl<u się, że .Pr.zemysl ten ~ dalszym luniu con na nowe
i aktualności. 19.00 „Co się wam
artykuły
stworzono przy pomocy tzw.
przyjął
uchwalG · c~ągu silni:? reprezentuie tenden- wprowadzan e na rynek.
najwięcej podoba w tej audycji", obrad &.Un
„iutd.róbek",
a
to .jui; żaden suk19.30 K5iążki, które na was czelrn- w s.pra.wu.? zam~~cia III sesji c.1e ct.~ większego powiązania pro
Szereg,
chara~terystycznych ces, gdy się z:waży, że „nadróbją. 20.00 Stan pogody i dzienni){ z dniem 2 li1pc-a 1956 r.
rtukci1 z zaopatrzeme m ~uro:n- mome-ntow d?st~rczyla :wczoraj- ki'" oznaczają podwójne
koszty
wieczorny. 20.23 Kronika sportoNa tym w•ządek dz'..enny zo- cowym ze zbytem. W tei cizie- sza narada, Jeś!t chodzi o dys- prndukcji
wa. 20.35 ChwJla muz. 20.50 Doni- l'ial WYooelI'PaJl.Y
dzinie jednak mamy do czynie- kus,ię nad ogólną sytuacjf\ w
,
·
zetti: „Córka pułku" opera.
nia na l'a:i:le z postulatami, a nic pr~myśle bawełnianym w Pol·
Ciekawy
22.03 Felieton literacki. 22.13 d.c.
z wczorajz konkretnym i decyzjami. Po- sce i nad warunkami wyko-ny- szej narady:wniosek
opery. 22.46 Chwila poezji. 22.51
w dyskusji zbyt
si;ulaty te dotyczą np. stworze- wania planów produkcyjny ch. I mal·n d{)tykano przyszłości
„Czego chętnie slucham;y". 23.20
przenia przy Zjednoczeni u Przemy- Tak więc przede wszystkim na mysłu, jego nowych
Muz. tan„ 23.50 Ostatnie wiado·
form orgasłu Bawelnianeg o Diµrn Im· czoło wyłania ~ię prol>lem czło- nizacyjnych, modelu itp. Czy to
mości •.
portowego, które przejęłoby a- wieka.. Przedsta,yJc ieie wielu za- znaczy, że dyrektorzy
fabryk odgendy doty-chczaso wcgo „Textil- kładów z
TELEWIZJA
kraju zwracali noszą się do zmian z rezerwą?
w 63 clągilieniu c29 czerwca) wy importu". Interesująco również uwagę na całego
olbrzymie
trudności
z Czy może jest to po prostu skuCzwartek, 3 lipca
granych 1 stopnia z 6 trafiE!'ll.iami przedstawia się postulat przemy-j wykonywan iem !bieżących
zadań tek hasla, jakie na jednym z po18.80 Tygodnik (Ł).
18 .45 Pro- nie odnaleziio.no.
słu bawełnianego odnoszący się. w fabrykach, spoworJo.wa ne bra· i siedzeń
Rady Ekonomiczn ej przy
gram dla dzieci młoct 11zyeh - „Mia
wygranych II sto•pnia, z 5 trafie do eksportu tkanin i wyrobów kiem lu4Zii w produ!ccji.
Wielka· Radzie Ministrów padło z us1
z okienka" (W). 19.00 R&portaż z nlam1 - l. w punkcie odlnoi·u nr gotowych i do
po<lpo1·:r.ądkowa- jest w d;,l~zym ciągu
płynno~ć j prof.
o, a
ogródków działkowych (W). 19.30 Gi w Łodzt, płatna zł .105.403.
które
nia „CeTeBe" Ministerstw u Prze kadr w „Bawełnie", w niektó- brzmi: Bobrowskieg
„Spiesz się powoli„." Nie
Dziennik telewizyjny (W),
20.00
Wygranych I!I .stopni:, z \ t{R- mysłu Lekkiego, a nic Minister- rych zaś okresach i
przedsiębior
dlatego
chyba
jednak na wczoFilm krótltometrażowy o Pekimie flenlami odnalezio.no 1 6• Pa nelstwu Handlu Zagra.nlczne
;o, jak ~twach wynosi ona niemal 100 1rajszej llaradzie zabrakło pn;ed(W). 20.15 Twoje dzl„cko l ty - P~739 zł. h IV stopnia z
tra- to jest obccni1l.
proc. (tyle osób przyjęto do pra-1 stawiciela Ministerstw a Przemy3
~~{~d~~~u~~~n~odzi~~~u~h J~~ fienI!~~n;~nalęzi;no 3.901, plat{le Zdaniem k1erow1:1ictwa „Ba- cy, ile odento).
Szczególnie cięż- slu Lekklego,„
pt. „Poddany" dozw. od lat 16.
1
po 37 zł.
we!ny", w ten sposob korzystnie ko odczuwa te braki kadrowe
~,._
F. B, _..;~:'.':'.'~~-,_,~,~~~
::.::...:..:;:...~.~~~-=--=-=-~-=~:::-:::
,_
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o-ta.
151
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J>Opołud:niowyoh

woda.
Groźny żywi-Ol ludnimvej części Pc-lsł~i

znów dal Zllaii o SoObie. W poulewne de.szcz,e SIJXl'W<Jtdc-waly
wy.sla,pienie rzek i zalanie tysięcy hektarmv żYmej
ziemi, znłszezenie gospoda.rstw i domów.
Obecnie sytua.cj.a uległ a już 7„nacznej P-O'IJ'l'awde, eh<>cia.ż .sa, jeszcze miejsca, gdzie Judzie wa.JC'Za, z po4ęgą

iny z lotniska w Rakowicaoh
koło Nowej Huty sa.mololem
Wypożyczonym przez wojskowe władze lotnilCIZ.e. Już po
Wzbiciu .się ponad mury Krakowa w1dać spiętrrone i

Sp.rawc•zda wey prasowi wyrusizyli na.
żywiołu .
ne tereny samo~hcdami i na samolota·ch.
0

ROZLANE SZEROKO WODY
WISLY,
Szkód

w

i;jęd.zhvie

są
be2'l!)Ośredn:m
mias ta U:e widać,
już po kil'ku minukie::l.y ZJnaleźl::, imy

natomiast
tach lotu,
s:i; nad placem bucia<wy za.pory w Dębiu, rysują .s:ę p{)grą

2'.ll,gl"OŹ(J

A oto kilka meldunków i powiełlf'Za. i lądu otrzymanych w nocy <linia 1 lip ca.

Mni~ha.

:Wne w odmętach wody koparki, spycha.cze, żura\"ie i
bud()•WlaJly,
sprzęt
inny

roz

Duże 0 be:-wamie sf..ę terenów,
zauważone na zboczach Mie-

n.a horyzoncie rysumu!'y kla-siZtocu lromedulów na Bielanach. Le:::ąc w
jego kie~"U."lku wzdłui wiją-c:c
pilot
go si'"l koryta rzeki,
obniża ma.kisymalme lot. Samolot znajduje się nad olbrzy
mim rozlewiskiem, z którego
konary drzew. Okosterezą
licz:ne pola i łąki zalane są
woda. Niesie oua s.7Jczątki
mostów, drzew, ko1py siana.
W BD\:'ku Szlaohecikim ogrom
na, Jl.'.)Wowznos:zx:ma. przepompowniia zalana nie.'Ila! do ca-

na
zatarasowało
dzianego,
znacznej prze3tJ.-z.eni P·~ular
ny szlak turystyczny lącz.ący
Morskie Oko ze S;>~glaoową.
Po:iobn:e p:-ze:fo.tawia S:ę syśrodkowej częśd
tuacja w
tzw. żlebu żandarme::-ii. którędy przechcdzi ścież.!i:a z MOT
skiego Oka do oolin.y Pięciu
Stawów. ·
Szlaki te wymagają d-c~dad
nych c1gl~zin i generalnego
rem0i:1tu zanim zootaną ude>stępnione dla ruc:hu turystyaz
nego . .
zn:szc.reń dróg
Na skutek
dojazdowy>cil1, s1:::hro1nósik.o w
zcst.a·
Choc:holow.'1'.'>:ej
Dolin'.e
ło także o::J,C.:.ęte oi Zakopanego.

ludności obserwują
hukaną rzekę.

Tlumy

Z daJa
.s.ię

ją

wyfxYko.ści murów. W są
w=u=y
widać
przez żywioł s;irz.ęt budowlany. W Ląo:::.zaillach, gdz..'e w bu
dowie znajduje się kana!, któ
ry jąozyć będz·e Wi.s,tę z elci:łej

s.e:lz:tw:e

w

trowmą

Skawinie,

Panie Redaktorze!
kata.strofa! Za·
tacza ona coraz szers~e kręgi. ł
porywa coraz to nowe ofi ary.
de szc;;ow·yd1
pierwszych
W
dniach mojego pobytu nie zriau;alem sobi.e jeszcze sprawy z
jej rozmiarów. ale tera;;;, qdu
sloiice dogrzewa, a ludzie wyleqli na miasto - nie sposó1J
teao nie zauważyć: s7wńcz_vly
ogamy". Wl•J-'Y
. , końskie
się
poszły w dól, a sukienki - w
oóre.
Nasze damulki i girlaski z
ra:ily/Jy
„końskimi ogonami"
staroświecczyinq.
Par.11żu
w
Modna paryżanka rozpu szc::.a
włosy ci la Marina Vlady, 1.;.torą - nawiasem mówiąc - mialem p:-zujernność zobaczyć.
Ale wróćmy de sukie11ld.
i
Otóż dawna moda dl11gich
obcisłych sulden jest już rekw~
zyteni - że się tak wyrażr: minionego okresu. (I Francu
zi mają swój „minio1111 okrP.s"
- nie tylko polityczny). Pa.?'!1ska kobieta Anno Domini 195,q
czy spódnisukienlcę
nosi
powiewną,
i
szeroką
ce
wdziecznie poka;:.ując zgrabne
(na ogól) nóżki - pow11żej kolan.
W ogóle dzieją się tu dziwne
rzeczy. O ile sukienki pos-.l:1
w aóre, o tyle np. obcasy poszły w dól. Już nie szpil/ci ~i!
kunastucentumetrowe, a racze}

W Paryżu -

skim Oku przeżyła. wiele
emocji, bowiem poziom. wody
w Mot'skim O'.m podn<osł st ę
prawie o póMOTa. metra. . P·Onad normal111(V stan. Nap1ęc:te
powiG.k.si.al ogłuszający huk
wodoop;,du i zsilliwających się
kamienistyCih lawin. Obrywy
skal i z'.emi wraz z kr.;oodrzewi n ą uszlrnd.zily wiele szlam. in .
turystycznych,
ków
zaw.al<Y!le z.ostało pr:rej.śc:e nd
Dolinki
do
Ok.a
M-m·s'.tiego

godzinach
wy.startor1valiś

Paryża

z

z lotu ptaka

POSTAl~~~.t~:~j~-1,..,~.:~- i

I

ro.-,;le-

Widać już gęsf. o na
kolorowe autokary z
cudzoziemcami. Najwięcej, jak
zwykle, jest Niemców i Amery/(anów. Na placach i prze~
gmachami publicznymi slychac
rozmowy. Poróżnojęzyczne
dziwia się tzw. pomniki historii i robi rodzinne zdjęcia dla
vamięci przuszluch pokoleń. te
by wiedziały. jak Wieża EijJla
(widoczna na pocztówce) wyqlądala w towarzystwie Krum•
hildy czy też Wuja Sama.

mieście

pasl:wi.ska, sady i drogi polne,
Dwo- wi·
dać !Ylko domoot.wa, st•xloly
i staj;11e, jakby zbudowane
na w·.x\!Z..:e.
OJ!x·zymie sp.ustoszenie, jakie spowodmvaJ.a
n'.edaleko

Oświęc1miem

WARTKA 1 PORYWISTA
SOLA

No cóż, paryżanie nie pr;ejtym, nawet nie zw•n;
cają na te fakty uwagi. Wiedz:ą. że ich miasto jest najpięk·
niejszą. stolicą świata i są z lego dumni.

db.serwuje się już za Oświę~
Woda przelewa sią
c:m~em.
tu nad wit~rz.chol.Kami dot·zew.
W :dać

s:erczące

pan.ad

mują się

wodę

k!1kuty przęseł wielkiego moPrzez
stu za O ś w i ę-cim:em.
l'OZ.>zaj ::ily żyw iol most Len ro
W po1'\·fccic Ży'\\rJcckiJn wezhranP wody Soły pozrywały wszy!litkie mosty {oprócz kolejowei:o). przerwały wal ochronny na
Najbardziej
wiele do111ów.
żywca, zalewa,; ą c

przetlmieściacb

Na

uciprpialy dorny
Jadwiga i

zdj~ciu:

Już

poło:i.on<ł

natf

br7.f'b;~n1

Soły.

Stanisław

Kru.('zyi1scy na ruinach swe1rn
CAF - fot. Seko
domu.

wkrótce

Sophia Loren w Łodzi
lipiec, to mie...<!ląo
ur'lo<p&w i tZ'\v. kan.i.b.-uly, zutego w prowjdać
nie
pełnie
gramie filmów zakup'onych
przez CWF dla Lodzi. Pro.szę
Chociaż

przcjr:zicć

krótką

statystykę:

4 filmy francu.sk:e, l z NRF,

1 wlooki, 1 hindUislki, 1 jaipoń·
ski, poiza. tym wschodk'lio-niemiecki. cz€\Slki, radziecki. juJest więc w
,gD&h:J1wiański.
czym wyNerać.
Swietn.ego aktora zachodnlon.iiernieet.lti.ega Curda Jurgerusa
zobaczymy w filmie „S'Zllłan
zazdrości", a w roli kob:ecej
ujrzymy modną gw:ia:oclę nieJe.st to
mieciką Lilli Palmer.
zek:ran:i·ZOWana glo~na powieść
na Zachodzie pieam niemieckiej GLny Kaus pt. „Diabeł
w jedwabiach". Wystę.puje tu
natury
ciekawe zagadnienie
moralno • ety<:Z!lej: czy wolno budować swój własny
6wiat na cierpieniu drugiego
czlowieka,
Kar.i.erę człowieka przyporni
nam.ego Nikodema
nająoego

ujrzymy w filmie
Dyzmę
prod. NRD „Kapitan z Kil<>Rolf
Będzie go g.·al
nii".
Ludri.vi,g.
Z franC1UsldC1h filmów uj.rzy
my w li1pC'U „Hotel du Nord",
ze slynm,ym, nie żyjącym już
cil'i.5 Louis Jouvet'em i AnnaFJJm obrazuje <h'amat
belą.
dwojga ko::oha.jącyc:h się ludzi.
Duże zaint€resowanie wzibudz.i niewątpliwie inny film
(.sensacyjny}
francu6'ki
„AgnieM.ka wśród gangste-

r0w".
tym obej:reymy w
Poza
lipcu „Ucieczkę z SajgO'llu" i
oba
plażę" uro1J2ą,
„Malą
Kinematografia
franieuskie.
wlooka przedstawi nam „NeamiUonerów",
miasto
JN>l „W ob-Oynt
.iu.go.słowiań.sika jaipońska.
zaś
kraju",
„Księżnic7Jkę Sen".
piel'WISZY
też
Zob.ac.cymy
barwny film szero.lroekramo-1
wy w Lodzi - „Pa.ne, amore„." z Sophią LOiren.

L. G.

!i-lal dirszczętnie zminżdżo.ny i
roznlet;1011y w kawaJ'kach po

ok11Jicy. Pod wodą :Z.."laj<lują
s'ę J:ym::ka soo:1:owe. o czym
:stel"czqce ' z wody
info•mują
· tabLoe do koszykó;Yh.'1 i bram
ki p i łk<, rskie.

J a k za dotknięciem czaro.sytua<"ja
różdtż.ki
dzicjsk;ej
k.'edy mijamy
zm:€'Ilia s'.e.
o1brzymi zl:>:ornik w Po:ąbce .
Je.st 0•1 ma.ksymaln~"' wypaln~ony, ;edn.ak już ob-ecn1e mo
że pnyjm1.,wać wodę bez koniecznosci spusZ1Cza,11ia jej na
położone tereny.
niżej
Lecimy PONAD DOMAMI
ZYWCA. Z lotu plaka widać
i;zkody w:,Tząd7.mie przez wody SoJy i Ko.szarawy w tym
m:eśd~. Roz.bite magazyny fazakładów
„Solali",
hn·ki
fatrzarsk1oh, olbrzymiej żw1r.-ow·ni i in. Na stacji kolejowe.i trwa pos•pieszny wylad!unek z magazynów żywnoocl,
k~óra r.klerowana zostan:e w
.e;óme rejony kotliilly żyw'iec
odcięła
k:ej, g,:izie powódź
Zlvtną, Rycerkę, Górną i Ryccl'kę

Dolną.

ob&erWUjemy,
Z samolotu
jaik mies21ka1icy wsi dotknię
tych powod:cią przystępują do
Za
uszkodzeń.
usuwam.a
Zywcem duża grupa ludzi,
rozróżniamy
której
wśród
miodzie?. pracującą przy napr;;11vle malego mostu. Na niebie utr.::ymuje się piękna, bez
chmurna pc.goda jasno świe'
ai słońce.
Zał0iga SC".hron:skia w Mor-

Egzaminy na uczelniach łódzkich
Dzień 2 lipca na długo roEtaniie w pamięci wielu mło
dym ludziom na.s.rego miasta.
W dniu tYm roeyoczęly się bo
wiem egzami!l.)' ws.tęipne na
Lodzi.
uczelnie w
wytsze
WC00l'a,I egza.inin pisemny na
Uniwer.sytet,
Polltechuik('.,
Akademię M~dymuą i Wyż

IS'Zl\ S1lkolę Ek()'llomiezną &kł!l
dało Jl'l"Zeszlo 3 tys, ml<i1dych
Oczywiśc:e nie W1Szys1cy
bo ilooć
przyjęci,
7.p.staną

ludzi.

miejsc jest znacznie mniejsza
niż kandydatów.
Łód'Zką,
Politechnikę
Na
która ma w tej clhwili 6 wydziałów,

i.glo.siło

się

1.094

różnyCJh

S'llkól
Przeciętnie przypada 1,5 do 2
chętnych na jedno wolne miej

absolwentów

941e.

Najgorzej jest na

"Q~-

dOIWni.chvie,

flflyŻ

tu

iJOIŚĆ

kandydatów na pierwszy roik
studiów jest trz~krotn:e więk
sza od ilooci miejsc. Na wydziale włólkienindozym w Clhwi
li obecnej jest j€61Z1Cze nie<lobór. Na jedno miej.sce prizy
·
pa.da 0,3 kanocyd.a'ta.
Uniwersytet Lódzki dysponuje J>Onad 500 mieJscaimi.
Kandydatów n.a s-tudi.a. jC&t
jednak ponad 1400. Na.jibardz:ej „o~rn:l)-0'1.vane" są wyd'Zia
prawa, ll!ologii, biol.aigii,
ły
archeologi.i. Mniejszym powodzeniem cieszą się studia maNa
fizyczne.
tema ty:=o
fil!.vce nawet jeSlt mniej kan~aa.tów niż miejsc,
: . Dużo większy tłO'k je<Jt :n.a
AltMle.-nii !UedyC7lllej. Na 350
m.iojsc zgl<11Siło si-ę 938 osób.

Najw:ięcej oc:zywiśc:e kandydatów jest na wydział lekara wolnych
ski, bo aż 543,
miej.se tylko 130, z tego olcolo
30 miejsc zajmą przyjęci bez
egzaminu absolwenci studium
odNa
przygoto1v·awcz.e"o
dziale M·omatol~g1c:z:nym jest
100 miej:<>c i 265 chęt.nycll. a
mi wydz:.a\e farma::eutycznym
13'1 ~wdytlatów na 12.<l miejsc.
Mniej' kandydatów niż w
poprzednich la1a-cU1 je>t na
Wyższej SU.ole Ekonooniwmej.
N:e:iobói: wynosi tu 20 ooób,
gdyż na 160 miejsc jest tylko
140 kMlli!yda,tów. Na wydział
p.r21&m,Y's1owy :z<gk1Silo się 88
osób, a limit wyinosi 80, zaś
na ;r.()!Wootw<irty wy<lziail handk>w·o - tow.aroznaiwczy - 52
oisoby, na 80 miej.se, H. R.

Sciskam dłoń
- MARIAN BIELECKI

Na miejscu zerwanego mostu w Poroninie zbudowano prowizo·
Fot. - CAF
ryczną kładk~.

PARYŻ,

24. VI. 1958 r.

Felieton pedagogiczny

Nie wolno!...
Jak to sic dzieje, że te razniekłamanego
koszne, pełne
wdzięku bobaski - z•imien'ają
się pl) latach w źle wychowanych, pelnycli najrozrnaitszyrh
kompleksów. nieznośnych - ludzi dorosłych?
zalanej sloiicen'I
Siedzę na
lawce. Zadarłam głowę do gó
ru t opalam się. Po chwili pod
chodzi do ławki iakaś mama. z
cóTeczką. może lO-letnią. Siada.lą. Mama również zadziera
al.owę ku słońcu i przykazttJe
c6reczce: opalaj się! Dzie·wczunka siedzi przez Jdlka chwil.
wreszcie wstaje i podchodzi do
bawiącej się nieopodal kole-

ny, silny, wysoki tata trzasnal
w twarz swojego dwunastolelniego syna. Za co? Za to, że
sya zahaczy! butem o coś tam
i odkleiła się podeszwa. Ni.gdy
nie zapomnę wyrazu twarzu
teoo chłopca.„
•
•
•
Dzień jest pochmurny, co
chwila pada deszcz. przestaje i
znowu zaczyna. Na ławce na
sk.werlcu siedzi dosyć mlod:i
babcia, a obok drepcze może
3- letni brzdąc, ubrany jak z
iqly. Wszystko na nim !foi,
wszustlco białe lub różowe - ·)d
butkow do czapeczki. Usia·
dlam, bu przeczytać gazete. ale
nie moqlam. Co chwilu rozlc>galo się qroźne: „Nie ch?clź
ta.ml" „Nie wolno tam!" „Tam
1est mokro!".
Po deszczu ziemia l trawa
obole rzeczuwiście bulu mokre,
w pobliżu lśniło rnale bajor·1,
do któi·eoo dziecko ciąqnęlo. bo
prowa.dzilo przed sobą kotka
na kijku t chcialo go „pomp!l,ć"
(lcąpać) - ale wszustko buto ;;a
kazane. W którąkolwiek strDM
dziecko się kierowało, babcin.
nieodmiennie wolała „nie w:i!-

żanlci.

- Siadaj i opa,laj się! - wola za nią mama.
Dzi ewczynka posłusznie sti;da, bu po kilku chwilach znnwu wstać. Gdy po raz trz-:ct
dziewczunlca próbttje przerw:i.t
tę nudną zabawe doroslyclt,
matka' w brutalny sposób potrząsa nią t krzyczy: Jale się
leszcze raz ruszusz, to cie spto

rę!
Nie wytrzymuje, wstaje l od
chodzę. a nieszczesna dziew-

czun1~a pozostaje na latvce

Trzymamy za nich kciuki ...

Par11ż. jale co roku, odświe
żul swoje szatu i przygotow:1l
się na przyjęcie tegoroczny ch

turustów.

osiąga niepra.wd·opooobną. wpr().st .szernkość. 7.a.
lan" .są. p.Ola upil'awowc, łąiki,

Przysióle..lt

„pólslupki". Również i w ~o•
dzie męskiej niemała rewo.ucja: elegancki mężczyzna no.•i
ma1"JJ1ia;·lcę tylko z krótkimi ł
wąskimi klapami. Jak panwiczęste
dzi - Francuzi lubią
zmiany.

1

wisko rzeki

rów ;pod

ł~Dt„p~iJr~~~
POLOGNc

no!".

z

Dolcqd
beznadziejnie smutną twarz11cz
ką wzniesioną ku słońcu.
""-Przyjem11y spacer„.

•

*

•

Na ulicy podchodzi do mnte
mala. może 12-letnia dziewc;:;yn
/ca. która trzyma w rt;ce kubek
z plastiku.
_ Prosze pant. mote pa,'!i
kupf ode mnte te szlclanke za
9 zl? - pyta mnie, majqc oczy
pclne lez.
obok ke>leżanka W"·
sto1·~ca
,..
"
1a •"ni·a.· - Bo, prosz".., pant, maje1' ka~ala kupić talcą szkla.
n'a
,
•a 4 zł, a ona ku.oi!n.
ncc z''"
,.,,.., •
bo talca t11!!w
wiekszą za 9,
bula w sklepie - i teraz m'lma kazała jej odnidć, a w
sklepie nie chcą wziqć. A ja.;
ją mama strasznie skrzyczala.
powiedziała, żeb11 nie wrac·ila
bez

pieniądzu a,lbo bez malel

$Z/,lanki„~

•

•

więc

l: W ________
k
•

I

ye1eez a

• •
d0 Ośw1ęcim1a

ZBoWiD
Zarząd Lód!z;ki
organizuje 13 lipca br. wyeieC'Zlkę do Muzeum Na.rod<>
wegił w Oświęcimiu.
pn:ewilf'ł'Łia.n.y w dniu

W poczekal!'-i. don: u wcza~11266-67).
wcqo byłam swiadktem nastąpują<:ej 1ccm1: elęgancko ubrr.- ~~~~~~~~ .... -

•

•

z

przyjemn~e.„

•

•
Takich przykla,dów mozna ÓJ/
mnożuć na kapu - przykładów
bezsensowneqo, nlupiego, br11-

talnego

ł;

Wyjazd
12 bm.
w godzi.na.eh wiec:rwrnyeh,
J)()iw1·ót dit Lodzi 13 bm. w
Ko.srzt
wiec-z-0<rnych.
godz.
wyciec?.Jl.-i P'f'Zewid'Ziany je.st
na ok-0Io !Hl zł.
Zapisy i z;rt<>SZenia z zakładów pracy, jak i indywid.ualne )l(l'zyjmuje się w
11eklre!a·l'ia.cie ~wią'Zlku (ul.
Pi()t.rko\\<':9ka 106, front., II p.),
w godz. od 11 do 18, co11hien
nie do dnia 8 bm. (Lelefon

•

Znam kilkoro dzieci z tzw.
'tiebardzo dobreao dornu.
zwykłą skrupulatnością przestr:;eqa się tam, by dziecko „
broń Boże! _ nie zjadło jal,i2uoś nadprogramoweqo culci.erka _ bo to szkodzi!; żeby ni 2
przed posiłkiem _ bo to psuje
apetyt!; żeby nie na ulicy bo to niehigienicznie; żeby nie„,
itd. 1td. _ bo to, bo tamto, bo
owo. Rezultat jest taki, że tl.?kroć któreś z tych dzieci wydostanie sic spod opieki swoicll
najbliższych, zdradza takie 111 •
komstwo, taką lapCZ1JWOŚĆ na
wszt1stko co slod"ie, że aż nia-

dziećmi.

pój.fo7

mialo

Miało siedzieć nieruchomo nii
lawce? A po co je tak cacanie ubrała w deszczową poqodę? Gd11bu dala dziecku ciemne butki. i ciemne spodenki, nie
musiałaby tak drż eć o ich czy
stość i dziecko mialob11 jal,r,taką swobodę ruchów.

obchodzenia

sie

z

Nie chcę ::;rzez to pow!~domou;e śro
dzieć, że tylko
kształtuje ~>sychik.ę
dowisko
dziecka. Wpływa na nią ie,:zcze wiele innych czynników.
tP.
Ale pamiętajmy, że dom.
wµchowanie. Tct6re daje matki,
babcia, czu niania - mają 'lecudujące znaczenie dla psychi·
ki \dziecka.
Vychowanied dziec i, wiadnmo. rzecz tru na. 1 nie mn•.na t~ymaqac,· b li 1;:az'd a ma;n„,
/
z
t d·
· ·
·
bab
· cia. nian:a s u iowa a pea.1t
zresz tą. j a k W?J k azu)e
.go f/L '•·
nra''t
„ " U1(.a. n f e uczeni• pe d aqrigawie mają najlepie.i wychowa
ne dzieci. Nie, tu nie o studia.
ale o
chodzi,
pedaaoqiczne
odrobinę serca. rozsądku (!•oniecznie rozsądku!), delikatn·i~świa.d'1ci, trochę umiaru,
mości, że dziecko to stworzenie
wrażliwe i wszelkie wykr::11wianie jego wrażliwej psych!·
ki w pierwszych latach żucia vozostawia rysy na zawsze.
KORA

.,,„

I
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„MŁYNEK"
dla

Na obozy

harcerskie
w pełnym rynsztunku

powinien
słać się

m1e1scem

Od ,,niedzlell

Na Chojnach w okolicy Dą
browy istniało przed woj:ną ge>spodarstwo na 9-hektarowym
obszarze, z czego 4,5 hektara
stanowiły stawy. Było tam ką
pielisko z trampoliną, na wy. sepce koncertowała orkiestra,
można było pływać na kajakach, łowić ryby. Oczywiście
właściciel tego ośrodka pobi~
t"ał zapłatę za tego rodzaju przy

Należy pnypuszczać,

01
podmieiska
* ''Centrala
Biuro Napraw - 04
* Brzęczek
iuż po.,. 5 sekundach
*

że

decyzja ojców miasta pójdzie po myśli mieszkaticów Choj;m i Dą·
browy. Łódź, która prawie zupełnie nic ma wody, nie może
pozwolić sobie na to, by przeszło 4,5-hektarowe
stawy były
nie wykorzystane, a okoliczny
drzewostan marnowany dla osobistych
korzyści
prywatnego
właściciela.

ZB. SKB.

Onegdaj, jak nas Informuje
sekretarz Łódzkiego Komitetu
Frontu Jedności Narodu - ob.
.Wesołowski na miejsce udała
się komisja,
w skład której
wchodzili również radni z DRN •
Chojny oraz przewodniczący Ko
misji Rolnictwa - radny Roman
Kołaczyńsld. Po lokalnej inspekcji stwierdzono, że Istotnie da
się tam urządzić bardzo wygodny i przyjemny teren wypoczynkowy z możliwością upra_w lania nawet sportów wodnych.

Sprawa uporządkowania tere
nu jest tym aJ;:tualpiejsza, ze,
jak wiadomo, w l!liedlugim cza
sie w oJrnlicy tej rozporznie się
budowa nowego osiedla mieszkaniowego Dąbrowa-Zacho
dnia, gdzie za okol<> 6 lat przybędzie nowe 23 tys. mie.szkai'1ców. Komisja zwróciła się do
zainteresowanych resortów z
prośbą o odpowiednie opracowanie mo2lliwości zagospodar.Jwania tego terenu i kwestia fa J
będzie przedstawiona do decyzji Prezydium Rady Naxojowe.i.

Profesor
Iwan
Budnikow

w .Lodzi
W dndu dzilsie,j.srzym (()ll;War
IC'k) o godz. 18 w foka.lu
własnym
Stowairzysrzooia
lni:yn'ierów
i
Teehnl•ków
Prremystu
Wlók.iennfozego
w L<ld~ (ul. Piotrkowska
135), c•wbędzi~ się odczyt nt.
,,P<llStęp technicmy w pmędzalnic:twie
wetn.iam1ym w
Zwi1J,zku Raidzieakim",
ł Prelegent:
prof.
Iwan
BudJni·k ow z Leni•ngrl!Jilrzik.lego lnstyłiutu Wlókienmicize-

i

liO. Wstęp

l
l

wcJ:ny.

---------Miedzynarodowv

Plecnk, rnena:'i..1>a ł koo ......
to ea.ly ckwi!p11tnek haire~rza.
wyjeżdżające!l'O
na flbóz.

Dzień Spóhłziełczośr.i w Łodzi

Ocrzywiśc!e drużyny za,b]<~ra

Iii Centralna akademia 5 bm. w MDK
li Otwarcie stadionu 11a Julianowie
1§1

j ą ze &<>bą narnfoty,
]lirow.iain t i k-0~ły, w którt1•eh
k.uehmis:łlrze przymądzai bę
(fą s:ma-O"Zne, obarowe rupy,

WS2'.Vsbki:m haircerz-0<m, któtych <linia.eh wyjeż
z Lc>dizi na. ob-Ozy
letnie życzymy słonec7lllej
po·g00y
i
wielu.
milych
przygó-d.
(st)

Wielki festyn na Zdrowiu

rrzy w

dżają

W 7lWłą"llku ze ·zibllża.ja,cym si ę
Mdędzyna;rod.owym
Dniem
Spół.drzlelczości
(niedziela,
6 lipca.) we W1S7.ys~ch spółdlzlel
niaeh Jódmkieh odbywają slę w tych dnia.eh akademie i zebra-

nia

Działacza

Sp.orbo\vego

wszyst-

Mieszkańcy

pp.

Bogusia wskich
i W!11·

• Motocyłcle

* Pralki
elektrycin•
inne cenne prndmloty
I

za 3 2łote
tylko do 15 lipca
DOMYSLAJĄ

nasi

Rawy Mazowieckiej

SIĘ

czytelnicy,

te mowa tu o KONKURSIE
Zbiórki MMl;uląitury i Smtat,

_::_::::::~~~~~I

ł
ł

250 tys.

!łołych

pieniądze,

Wprawdzie słońea., jak dotych ca:a.s nie
już si~ za,pla.nowało url-0p na liipiec nem J>O&'Odzić i raczej za.toosz C7fĆ 11ię
jego spędzenie.

arze

W rozwiązaniu ty.:!-h kłopo
tów warto s:korz;ystać z u...<itug
FUITlldiuLSJZU We1..a\SÓw Pracow·
niczycih, „Orbi.s.u" i „Zeglu.ęi". Poza nOll"!l1alny.rni, 14-d'nio
wyuni wozasami insitytucje te
przy.go-towaly na liipjec szereg
atrakcyjnyoh.
„krótko-=IS<C>wyoh" form o:lip.oazy'l!Jku.
O
7-dru.<l<W)"Oh
wczasiaoh
autokarowyclJ i lrolejowo-ikn:aj<>Zna1V1Tczych
(po:i
hast'.em:
„pociąg l':llońce wczasy")
- p!.saliśmy już ob..~z~e.
Pr:iyipor!linamy dziś tyllko. że
WojewódaJkie Biuro Skiero·
wań FWP
(ul. Piotrlkc!Wl9'.ka
232) P"OO'iada j~ ~ą
ilość ~ej.se_;
- -· -

~~~~~ ·~~~~~~~~~~~

4 J)ZIĘ~.J~ Ł.!}J.>ZJU 111'. ~56 .(3~_!1)

dyrektor w p.:-zectągu 30 sek,

za wiele - ale sk<lł"O,
trzeba się IZ tym st.a.o ja.k na.Ja44'a.kcyjniej·

O AUTOKAREM do: Mikolajek (od 14 i 20 lipca),
Czocs,ztyna (o<l 9 i 24 lipca),
Zak.opa111ego (od 9 i 24 lipca)
i Kazfonlerza nad Wi~ą {od
11 i 27 lip::ia).
O POCIĄGrnM „SLONCE
- WCZASY·' (<>d 4, 11, 18 i
25 Ui:r...a). Tra.sa po~ią·gu (11
wagonów sypiJa.lJnyCJh) zradiofonlzQwanego,
wypoo.a±on>e;go
w gry towarzyskie i w b:il;Jllotekę prowadzi z Lodzi przez
Poznai't. Międz;y.Y.ixoje, S:llOZe·
cin, Gdańsk, Ofu>ztyn
z
powrotem oo Lod~. W drodze wiele a.traik~ji m. in.: w
Po21naniu
prz'lrlstalVITien:'.e w
qp~ze. !! Mifjcl.zy2Xi'l"?j a>eih """

niesie
słucha~.
nai>tq,pi
automatyciine wylączenie l'O'Z·
mowy.
A teraz <i1s•ta,tnia isprawa interes.uiiąca l<ldzian, .kiedy na.·
stąpią nowe pod:i:ą=.ia petent6w, którzy od c'..ii.wn.a

(Id.)

**
*

plaża,

Pociągiem

Statkiem
a J>Od=s

~dni<l<We

Przyjemnie można spędzić
urloip ponadto na wczaisaJCh
FWP:
e „STATKIEM PO WISLE"
Wod1na. tra!Ela biegn.ie:
od Warszawy poprzez CieochoTocuń,

By<!Jgo1:>2'JC"Z
pmvrotem

do

Bt„dyllj!Ś't.'".ie,

Gda11..sf.u

pl"'Z-zz

i

z

Grudz:ą<lz,

Chełmno,
Wlo::lawek." Ploclk
do Warszawy. Turm.Il2JY ro.z;p<>ozynają slę 15 i 22 lipca.

Opla.ta za te atrakcyjne usłu
• wypoczynilwwe wynosi orl 12-0 :z.l do 220
złoty>eh (zależ.nie od wyookoś
ci u!)Ol3ażeń). Pelnop1a1m.e 1>kie
rc•wain:ia
ti6Q z.i:.

g_i turystycz;n0

=

zaiin!Sltafowani.e

(Sk.)

Soliści

Opery i Baletu
z Bukaresztu
w Łódzkiej

Filharmonii

Na zaproszenie Biura Wsp61·
PJ"acy Kulturalnej z Zagranicą
przybyła do Polski grupa czo•
!owych artystów Teatru Wiei·
kiego Opery I Baletu z BU•
karesztu. Znakomici soliści odwiedzą w ramach swego tournee Warszawę i Poznań, a w
na,lblltszą sobotę 5 Jlpca o godzinie 19.30 wystąpią równiet
w Łodzi w wielkim koncercie
na e&trallzle w Filharmonii.
W sklad zespołu
wchodzą:
i;Jynna
tancerlca
rumuńska
IRINEL LICIU wraz ze swym
świetnym partnerem GABRIELEM POPESCU oraz czwórka
naJwybltnieJszych bukareszteń
skich ~plewaków nnorowyr.h:
MARIA VOL08ESCU IO•
pran, ELENA CERNEI - mezzosopran, MIHAIL ARNAUTU

miasta.

(St)

HlS.TORJA
szkolnego
mundurka
0

Najpierw o mu ndurku szkolnym ni1ct nie myślał. Potem
zaczęto myśleć, ale skończylo
się
na muślei~lu,
bo choć
wszyscy doszU do wnio1ku, że
szkolnu mundurek, to ważna
rzecz - nie bylo z czego CJO

j

zrobić.

go pobytu w . GdansLlru prreja.ż<Wka sta1:kami po mor.z.u.

cinek,

n.a

telefonów w
m:iew.l.mniadl.
Ze w:z.gl~ na duże trudnoś
ci t.eCJhniozne, jeż.eli chodzi o
kaJble, podłączenia takie rozpoczną się od 1959 roku.

Ci

Z ukosa

!.--------------~--------..__.
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Od trzech tygo·dni trwała zbiórka na. d<>tkm.i<::tyc.b klęsk;\
huraganu mieS?:kańców Rawy Ma-z.owieckfej. Pracownicy
lód'likicj ko·nfekcji al!"tysty-cJ2lllej w wyniku szeroko rorga.n!orowa~1ej aikcji zebrali c,dzież Wal"'t.ośCli około 250 tys.
zl-0•tych i kilka.set zł<l'tych w gotówce.
Dziś o 9 ra.no -u--yje~łtala, d·o Ra.wy Mawwiookiej delegacja pra.c1>wników k<Jlllfekllji artystycn.nej wrarz: z IPII'Zed·
stawicielcm Wojewód'.1.lklej RaidJr N11;ro•d-Owej, .aby <lo!Jurlę·
tym. kk;.ską miei;zkańwm miasta przekazać izel>raaie da.ry
i

Simdńską.

Wręc'.zenie kwiatów, dyplomów i „mały ba!llkiiet" ząkoń
ozyly uroczystości porżeigna.Jme
w DRN - PO!lesie.
Ogółem z Rad Narodowych
ooesizio na
emeryturę
11.5

konfekcji artystycznej

odzież wartości

sławscy

oZa,J>ew'lle

łódzkiej

Marię

goopodarką

otrzymają dziś

od

or<Vłl

zawiadomiwszy

w .swo'...m gaibmecie nie pod-

.oczelrują

ludzie od szieregu lat praco'wali z poświęceniem i oddaniem dla spraiw z:wi.ązanycii. z

gody

(st)

SekretaTka

o 17

Prosimy o przybycie
kich zainteresowanych.

(l:'ł")

Foto: L. Olejniczak

swego szefa o rozmowie, OO..
ldada 61.ucha.wkę. Jeżeli ~ 7.3Ś

I

Z Io te

Bogu•
(zamieszkali przy ul.
2Z Lipca 45) prze
żyli w malźeń·
stwie
58
ll't.
Wczoraj sędziwi
malżonkowie. li·
czącu
wspólnie
150 Tat otrzymalł za zgodne
ws71ólżycie Zlote Krzyże Zasłu
gi. Dekoracji dokonal przewr,dniczc;cy
DRN-Polesie - Tadeus?. Zatopiański, który zloiyl
jubilatom serdeczne życzen'irt
I my składamy paftstwu Bog!I·
sławskim qratulacje doczeka:it>:t
wspólnie diamentowycll godow.

Ji.śmy p~true na br7,ęczek
od 8 do 12 sek.und, po uru-

weteranów pracy

W„Pałacyku"

Razem rnajq 150 lat

Maria
dyslaw

&eybc:ej „reagować" nasygn.ał.

W tych dnia.eh wi.w.vstkie iru;t ytueje ł fabryki łó.d2ikie żegna
skiej drużyny Stairt z Pragi),
ją drlugolelmfoh praecwników, odehod-z.ących
na
emeicyliurę.
pi1ki nożnej, czwórmecz koUroczystości pożegnałne, p·nłą.ea: one są zazwyczaj z Wl"ęczeszY'kówki mę.ó"lkiej, tenisa s~
niem upominków, kwiatów, a na.j.staa\'ii
rusiużeni
weterani
łowego, błyskawiczny turniej
• pracy otrzymują. dyplOIJily i na irrody pieniężne.
szaohowy, zawody lekikoo.tleiyczne o m~lSltrzootwo okręgu,
Ta!ką uroczystość przeżywa
wyścig kolar.siki dookoła Lodzi
li wcz.O'l"aj piria·oow.nicy D.zli.eli tip.
nimwej Rady NaJOOidiolwej Polesie,
którzy
żegnali
W niedzielę 6 li;pca dla
Klub Młodzle:i;owy „Pałacyk"
1>ied:miu
swoich
kol~ów:
=zeni.a Międ!zynal!"oKlioiwego przy
Iiomltecle Łódzkim ZMS
Marię OrzechiJIWSk~, Ka.zimie.
Dnia SpółdzielcZJOści, zomain.ie zawiadamia, ze w dniu 4 bm. o
rza. Sypn.iew~kiego, Stam:isła
ror,ganizowa111y w Parlku na
godz. 17 w lokalu własnym przy
wa PHae"Zewsk.iego, Alekseao
Zdirowiu. wielki
festyn dla ul. Piotrkowskiej 262, odbędzie
Si;wą,rokoipa, Walen:tego Stel,;pótdriielców ii wSLystkl~h ło się zebr1mie organizacyjne sekcji kulturalno-rozrywkowej.
DtMia.ka, Leokadii: Ja.nic.ką.
chia,n.

Ruchu

Również
5 liipoa. 7;0Stanie
otwair.ty nowy stadle.n Spół·
Klu~u

p«~

Rady Narodowe żegnają

ctz<nv. W dn:iiacih 5 i 6 litpiea
00l'lgan.i!Wwa111yicih zOSltianie wie
le ciekaiwycih imprez sp•ortowyclh - ozw&runec:z siatków
kl żeńskiej (z udziałem cze-

Spóld"Z.ielC121ego"
i
premiera
sztuki „Cza:rująca szewoowa";

~elczego

będziemy szybciej

miejsoowe. Dotyohczaa czeka-

cho.mieniu oentraJ.i . „Poludnle"' za6 (l1.alS oc:rekilwania bę
Foto: L. Olejniczak
„Stal't" na Julianowie, przy
d.zie Slkróoony do 5-6 t;ekun<i,
ulicy Teresy 58. Mecz pfilti ~~~--~----.~~------~-----=..:.:..:..:..:..:.:::._:.:_:__::_::::::.::
nożnej będzie Iru)glo qglądać
na tym staxlianie 18 tys. wi-

praoownłków.

Cent'ralna 1ód2l'ka akademia
z oka.zji MDS, odbędzie się
5 li1pca o goda:. 17.30 w sali
MDK. W jej ptogram.ie pa.-rewidziany jest m. jn. referat
okOJ!ic.mOOci.owy i ucie.korowanie starych działaczy !Slj)Óldziekzych z terenu Lod~ i
województwa „Odm.a.ką Za•
słuronego

Wc·.wraJ na k;onferencji ~al.I<> wej w Wojew~ Z~
poiinform<JWaino prized sta.wiciełi lOOmkiej pciu;y o mrla
nach, ja.kie :nas~a,Pil\ w telef~ a-:Yh w ~i~ z uruchomieniem ni1Wej centrali tełefoniez nej l..ódź - Południe.
W nc•cy z 6'0bt>ty na nieZa-rząd Lącmości 31łteluje ~
d2lielę, z dnd.a 5 na 6 li!pca
drogą C1o wlęksych
~an.as1t~Pl
pnelą,c!Z.en.ie
dko!o
dów pracy, biur i urzędów
3 cya. ab>OOJ.entów telefc<Jtl,cz..
oraz prywatnych abonentów,
nyoo z cemrałi „Cenirum"
którzy rozma1w"..ają często z
na. centralę „Połuoanie". Au1oinnvmi miastami o zaiwiadomat;r;czn.'.e z fą si:imą datą bę:01ien;.e swych rozmówców o
d:z!e s~ę mo.żna
poolugiwać
:i.mianie numerów ro2ip.Oczyma•
spisem telef-O!ll:ów wydany,;:-h
jącycłt &ę na „ozvró~ę".
na re~ 1957-1953, ~:izie jak
Nowa oent.rala. do której
wia<l-runo w:ele numerów rozpc<lłąoza się numery
roz;;:iopoczyna isię na „4". Wlaś.nie
czym:.ją;::ie się na „4" jes.t najod
n:edz~eli
numery
n.a
bardziej ~a. pcsiada
„c:z:wónkę" staną s;.ę aktual·
szwed.z.'{ą
aparaturę
oraz
ne.
automatyczne rozłączanie. A
Nie koniec na tym, jeżeli
wi~e jeźeli ktoś r<>mia1Wia ze
chodzi o zmiany. W caly.in
Gwego a.paratu, a jego rozkraju
obowi.ązy,wać
~-e
mówca po .zakoń~u rozjednakoWa numeracja dla np.
mowy nie ooW:€5l mleżyic:e
.straży pożam.y.e-h, milicji, poeluehaiw:)ci., po 30 tSP...kun<laob
gotowia itp. W związllru z
centrala dok.on.a automa~y-c:z.tym
centra.la
zamawJałli&
n~o wYląarenia. NJe będz.ie
rounów podmie"8klch 'l.111iftli więc
częstych
zabld~<J1Wań
~ z 09 na OL W niedalekiej
numerów. Nie 'Jllany to by•
IP1'Z)'S1iłości. numer 09 będ.z;:.e
najmniej. 1'.y- w ten ~b
telef,onem dla pogoW".via ran.ie można było ~d:zki kto
tun~owego. Biuro Napora.w od
wzy\vał d.any mmter.
Jeżeli
nieÓ'T.iełi z 07, zmienia się na.
!lip. ktoś robi komuś kawal
04, Po niedl.'U,gim dk.res:.e =.prz,ez tclefon, to n:.E.<Xilai:erue
su nume;:- 07 >Otrzyma pogosluciha'Wki n:e p~odzi. (mi
towle milic~'jne.
mo że drugi a.parat wywoJy
.Takie konlkrelme korzyści wany będz:e po 30 sektłn
od'lli<IEll\ abonenci tełefoni.ezni ' d.actl autQ!naty:czn!i.e rozląc:ro
z uruclwmieni:a. nowej cen.ka- :ny), by centrala na życzenie
li „P>0łud!nie"?
klienta tzarejestrowała., który
Przez
prz.eł~czenf..e
wielu
nwne- go wzywał, Dyrektonumerów z oe:ntrali „Oe:nrzy,
kier-tmnicy
prze<Ls::ętrum", zmniejszy się czas
bior.„tw i urzędów, których
oaze<itiwania na brzęczek w
aparaty złąoron.e są z se.lcre®łuchawce. Otrzymywać więc
tariatem, będą 1T1U1Sieli teraa:
Lączno.śei

jemności.

Po za.kończeniu działań wojennych tereny te przyznano
ob. Majeranowskiemu, któ:7,
zwłaszcza latem, nie wykorzystuje stawów. Zimą natomiast
wyrąbuje ze stawów lód, który
gromadzi na groblach i okolicznych łąkach. Lód ustawia w
dużych hałdach wokół klonów,
do wysokości kanarów drzew.
Oczywiście pod tak ochładzają
cym „okładem" drzewa schną.
Ob. Majeranowski
uschnięte
drzewa wyrąbuje i opala nimi
swoje inspekty i cieplarnię.
Na tego rodzaju rabunk<JM·ą
gospodarkę zwrócili uwagę oko
D.iczni mie.s1..kańcy, a przedstawiciele komitetów blokowych z
Chojen i Dąbrowy wystąpili do
Lód.z.kiego Komitetu
Frontu
Jedności Narodu, przez Dzielnicowy Komitet FJN z prośbą
o zajęcie się tymi terenami.
Mieszkańcy Chojen i poludn:owej dzielnicy naszego miasta
słusznie domagają się,
by ponownie Młynek stał się terenem wypoczynkowym, w upal1ne dni lata, dla tysięcy m1eszkańców tej okolicy,

aktualna

4

wypoczynku
mieszkańców Chojen i Dąbrowy

więk1zym więc zada:
należy przyjąć wiadom?ŚĆ; podaną przez dyrekcję Centralnego Zarządu Prze·

Z tum
wo•leni.em

muslu Bawełnianego o pomy.~!
nym
ttkończeni1L
prod u ';;cji
pierwszej partii tkanin wełno
podobnych
mundurki 1<lc'll
ne. T/caniny te wykonane zostalu w mkladach pabianicldcll
w ilości ponad 3 mln. metrów
i w tych dniach zostaną ode·
slane do dyspozycji handlu, dla
potrzeb krajowych.
Teraz tylT•o należy sobie ~Y
czuć, aby I handel popisaJ sii:
nie17orzej od przemysłu.

na

{Wl/)

--~-·

Zapobiegaj pożarom!

-

baryton I MIRCEA BUCIU
bas. Artystom towe.rz)'&z~· ć
przy fortepianie prof,
Sergiusz Nadgryzowsk!. ItonferansJe:kę poprowadzi Janu~z
Cegieua.
NA ZDJĘCIU: na.lwybltnlejsey
bas rumuński MIRCEA. BUCIU
w roll Metlstofcle~a w operze
„Fau1t" Gounoda.
będzie

1VĄ!NJ: TELEFONY

~ocot. MlllcyJne

253·33
254-U

Stog<?t. Ratunkowe
os
raz Potarna
~Otn. Miejska MO 292-22
p lejs."1 Ośr, lnfor. 359-15
ryw, Pomoo r~ek. ~33·33
555-55
p
r;nr, Pogot. Dziec, 300·00
.,.

E; łl T ff I'

Ol>EaĄ w gmachu Teatru l'lowego cwtęekow-

lklego 15).

pe

w

lipcu 0 _

~O\Vra Łódzlta nieczynna
'I!' CWleckowsktego 15)
i· 19.30 „Wizyta starszej
p ant"

.l lRA
CZA (.Yarecza nr !7)
·
g. 10 „wesele"
„rOWSZIJ:CHNY
(Obr. Sta·
lingradu 21) g. 19 „Achil·
les 1 Panny"
„'l'EATR 7 , 15„ (Traugutta
ll.l' 1), w lipcu nleczynlly,
O~~ltETKA (Teatr Letnl
li· Północna 49/51), w
n~CU Operetka nieczyn-

,

~

· ...,....~e:ftrm·p~q;_
·~·~2'
fi
:
'·I-

le°'

HINA
(W

nawiasie podajemy
kategorie kin)

ADR1A (Il - Piotrknwska 150) „Urlop w WenecJI" dozw. od lat 14
g. 16, 18, 20
BAf.ifYK - nteczynne
OW<>R"OWE (Il
- 0 wo' "'
rzec Kallskl) „Londyńska Etiuda", „Czarodziej
„Migawki
skle dary",
g. 10, li,
afrykańskie"
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
• 21
19, .o,
GDYNIA (II - Tuwima 2)
„Folle1 Bergere" dozw.
od lat 18 g. 10, 12.15,
14.30, 18, 20.15. Program
dla najmłodszych: „swa

~~~n~ ':~~~r:.:;;m":!:
1

rzu", „Nowe szaty króla", „Fips Psotni!<" g.
17

•

<Kopernika f,ACZNOSC (III - Józe"l"IN~KIO"
fów 43) „88/1~" - Kosza16) , .... teatr nieczynny.

A WV
lVl!ST
'

k

LUB MP t K (Plotrlfow
Ska 86 - r piętro), WYstawa fotograficzna EuReniusza Hanemana pn.
„Itnpresje wlosltle" az~na g. 12-20.
kLua MP l K (Plotrkow
ska 86 , parter). Wysta'IVa rep'rodukc!I malarstwa w grotach Adzanty - Indie czynna g.
lZ-20,

a. !W

;vE Al

1
lfll6 l!l..l l'JT-

"'

llrUZEU~ SZTUKI (Wlęczynne

Ckowsk1ego 16)
I!!. 14-20.

11tgZEUM ARCHEOLOGI'NZNE I ETNOGRAFJCZ
E (Plae Wolności 14)
ezynne g. 11-16.

ry dozw. od lat 18 g. 20
MŁODA GWARDIA (11 Zielona 2) „Noce Cab!ril" dozw. od lat 18 g.
9.30. 11.45, 14, 16.15, 13.30,
2r.15
MUZA en - Pabianicka
Gerol„Księżna
173)
dozw. od lat 14
6 tein"
g. 16. 18, 20
PIONIER en - Franclszkańska 31) „Księżniczka
sen" dozw. od lat 12 g.
16, 18, 20
POLONIA (premierowe Piotrlcowska 67) „Paragraf i miłość" dozw. od
lat U g. 9.t5, 12, 14.15,
~~(,3~·J 1 ~f' 21
1
P nr G) ( „D-;;b~:z 1~~j';~
szwe.fk" dozw. od lat 16
g. 15.50, 18, 20.10
Klllńsk!e1 MAJA (!1 go 178) „Siad wiedzie w
noc" dozw. od lat 16
g. 15.30, 17.30, 19.30

!!~~~~Yob~!!S~ł~o!ni?!~;!Y~!~
żliwościaml sprzedaży

WIEPRZOWEGO MROŻONEGO,
SMALCU, SŁONINY MROŻONEJ,
.
MIESA GOTOWANEGO Z WARCHLA·
KóW. WARCHLAKÓW MNIEJ WARTOSCIOWYCH I PEŁNOWARTOSCIOWYCH
ORAZ WSZELKIMI ASORTYMENTAMI
PODROBÓW,
Oferty w sprawie kupna prosimy kierować
na adres:
Wojewódzkie Zaklady Mięsne w Olsztynie
ul. Lubelska. 26-28, telefon 23-38.
W wypadku pełnego wykorzystania źró
dła trans.portu (wagon. samochód) .lesteśrny skłonni pokryć koszty przewozu.
MIĘSA

SKUPUJE
od osób prywatnych
SPÓŁDZIELNIA PRACY „MIKRO"
Warszawa, ul. Rutkowskiego 28.
4270-K
tel. 608-42.

PRZETARG
w

rea

zakłady Włókien Sztucznych

Tomąszowle Maz„ ul. Zubrzyckiego

103

OGŁASZAJĄ PRZETARG

wykonanie remontu obmurza bloków rertowych w Wytwórni Dwusiarczku Węgla
W T.Z.W.Sz. z materiałów zleceniodawcy
<remont obmurza błotku jest robo·tą o charakterze robót kotłowych).
Bliższych Informacji udziela dział główne•
~o mechanika T.Z.W.Sz. w godzinach od 8 do
16, ro:d.zie również zna,ldować się będzie do
Wglądu ślepy kosztorys.
Termin sktadanla ofert z podaniem cen je-.
dnos.likowych w dziale głównego mec'hanika
'l',Z.W.Sz. uoł:vwa z dniem 14 lipc~ 1958 roku
Otwarcie ofert nastąpl w dniu 15 lipca 1958
roku w biurze działu głównego mechanika.
Oferty składać mogą przedsiębiorstwa pań
istwowe, spółdzielcze l prywatne. Ceny w of~rtach podawać należy ścisłe i ostateczne, a
nie orientacyjne.
Zastrzega się pr.awo wyboru oferenta jak
r?wnież odtJtąpienia od przetargu bez ooda4637-K
l'lla przyczyn.

-PRZETARG
FĄBRY!CA

w

CUKRÓW „OPTIMA"
ul. A. Struga 61

m

PRACOWNICY POSZUKIWANI

Pi:.ństwowy

w

Teatr im. Stefana Jara.cza
ul. Kilińskiego 4.5

Łodzi,

OGŁASZA I, Il i III TERMIN
PRZETARGU OGRANICZONEGO
na sprze<lai samochodu ciężaro1weęio mark~
„ZIS-5" moc sHnika 73 KM, ładowność 3 tony. Cena wywoławc2la 42.000 Ził. Przet•arg w
r.
n
terminie I odhe_.dzie się dnia 17 Itp~.
" .....,, 1958
o godz. 10 w Państwow)"ln Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, ul. Kilińskiego 45.
W wyipadlku nie dojścia do skutku przeta.rgu w terminie I, odbędzie się w II terminie

dnfa 31 lipca 1958 roku o godz. 10, względnie
W III terminie dnia 6 sieripnia 1958 roiku O
godz. 10. Cena wywoławcza talk w II jak i w
III terminie zostanie usta.rana zgodnie z Monit-0rem Polslkim nr 56 z dnia 20 li"'Ca 1957
„
roku.
j
.
t
Pr
. zys ępuJący do pt'Zetargu winni na pózniej na dzień przed przeta rgiem wpłac;ć do
kasy przedisiębiorstwa wadium w wyso•koścl
10 proc. sumy W"":VOła·wczej i posiadać zezwoJ •
lenie
56 na kupno „,,.odnie z Monita.rem Po•1s!klm
z 19 57 :ro 'U.
nr
Samochód moina oP.lądać przy ul. KillńEJkiego 45 od dnia 3 lipca 1958 r01ku IW godz. od
4647-K
12 do 15.
0

ik'

----------------·-----

PRZETARG
Łódzkie Zakłady ŁąC7.Jlików Elektrycznych

„ELA.N"
Łódź, ul. Pr~ka. 15-17
OGŁASZAJĄ

I PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzeda.ż samochodu osobowego mariki
,
„Skioda' 1 101.
Cena wywoławcza 22.500 zł. Przetarg odbędzie stię w siedzibie ;przedsiębiorstwa w dt11i'U
10
g d
1958
19 li p~a
.
r. o O z.
Przystępujący do przetargu obowiązani są
do złoż;enia wadium w wysoikości 10 PQ'OC. cek
.
ny WJ\VO•ł awczeJ na ·anto zakładu w N.B.P.
'
II O. M. 906-6-237.
przeprowadzona będzie na waSprzedaż
run.kach pod.anych w za.rządzeniu ministra
ilrnmun1kacji z d rni.a 8 maja l957 r. Monita~
Po.l1>ki nr 56 .Z lipca 1957 r.
Samochód można obejrzeć w każdy wtoa-ek,
środę i c2JWartek w godz. od 10 do 12.

PRZETARG
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Bogdance

K. Koluszek

PRACOWNIKOW fizycznych przyjm1~ Szpital im. dr Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1-5. Zgłoszenia w dziale gospodarczym
4587-K
w godzinach od 8 do 12 codziennie.

Niepcdlegiości.

Pogrzeb odbędzie się z kaplicy Starego Cmentarza katclickiego przy ulicy
Ogrcdowej w piątek dnia. 4 lipca br.
o godz. 11 o czym zawi:idamia pogrąŻONA.
żona w głębokim smutku
#*

M

I

1

Dnia

c-1i2frz~na. św.

lipca 1958 r.

sakramentami,

zasnęla

w Bogu, prze-

lat Sł, nasz:i najukochańsza.
żywszy
ma.tka, babcia i prababeia
•
S. t P.

JULIA SZYMANSKA
z Nowakow~kich, wdowa J19 ś.p. Franciszku, wł:l.ścicielka Za.kładu R:zeźbiar

111

Ili

OGlOSZENIA DROBNE

I NIERUGHOMOSCI

MASZYNĘ

żałobne

Nabożeństwo

odbęd:zle się

dnia 4 lipca 1958 r. w p!ąt.ek o i;othl.n!e
10 rano w kcściele św. Józefa. w Łodzi,
przy !(l. Ogrodowej. Teg w.i: dnia. o godz.
16 nastąpi wyprnwadzenie drogich nam
zwłok z lrnścioła św. Jówl.'a. do grobu
rcdzlnnCf!'o na. Stary Cmentarz katolicki w J:..crlzi.. przy ul. Ogrodowej, o
czym zawfad:.mi!l'.,ią pugrążeni w głę
bc;Ji.im smutku
CtJR.KI, SYNOWIE. SYNOWE. ZIĘC,
WNUKI. PRAWNUKI ł RODZINA.

gabinetową

,,Singer" sprzedam. Zie13816 G
lona 40 m. s.
MOTOCYKL „IFA" 350
sp1·zedam.
tanio
ccm
garaż
PLAC 1080 m na Mary- Piotrkowsl<a 189 - 13824
G
slnie sprzedam. Wiado- od 10 rano.
mcść ul. Rewolucji 1905 r. MOTOCYKL „IFA" 350
tanio.
sprzedam
13625 G ccm
20 m. 93a.
ui. }'odgórna 46 m11111mlli'iw'Wtt- • v:-·ą4Aiii\t;: . ;sH•@iAW!
Łódt,
13ł14 G
PLAC 1116 m - Ruda Pa- m. 3.
b1anicka ul. Orłowska 31 MOTOCYKL „K- 55,;- i)iIsprzedam. Zgłaszać32 się nie sprzedam. Pabianice,
Dnia 29 czerwca 1953 roku, zmarł
Traugutta 20 godz. 15-18.
'
Zgierz, ul. Letnia
przeżywszy lat 60
MO-TOCYICL--„IfaB:K"
350 sprze:dam. Pabianice,
u<. Partyzancka 65
PRALKĘ z wyżymaczką
f &Ił
dłuiroletnl oddany pra.cownik Wojevro• - - - - - - - - - ' „Rlga" elektryczną sprzedzkiego Związku Spółdzielni Pracy
dam . Uniwersytecka 3813609 G
LODOWKĘ 260-1000-lltro- 26, goctz. 16-18.
w Łodzi.
wa - kupię . Olerty pi- MOTOR „IFA" 8 komplet
Cześ~ Jego pamięci!
semne „13337" Biuro O- ny w bardzo dobrym sta-1
Pogrzeb odbył się w dniu 2 lipca 1!158
n ie sprzedam. Warsztat
głosze11 Pi-0trkowska 96.
roku na Starym Cmentarzu przy ul.
samochodowy Piotrkow13781 G
ska 53.
O gradowej.
Rc>dzJnie Zmarłe!!'o w~rnizy serdeczMASZYNY „Singer" dam
sl<ą lub męską krawiecnego współczucia składają
ką spnedam. Nowomie.113638 G
ska 7-24.
ZARZĄD, RADA l\IIE.JSCOW A on.z
MOTOCYKL „DKW" 200
PRACOWNICY WOJEWÓDZKIEGO
MOTOCYKL „WFM"
sprzedam. Lódź, ul. Sło- w dobrym stanie pil!1!e
ZV.-'ó!ĄZKU SPOŁDZIELNI PRACY
Swierczevr-'
wlańska 27 m. 5· 13643 G sprzedam.
w ŁODZI.
13650 G
MOTOCYKL „Iż-49" fa- sklego 6 m. 5.
krawleekle
brycznie nowy i telew.1- MASZYNY
sprze- „Singer" męską oraz dam
zor „Belweder"
dam. Ul. Podrzeczna 12 ską, gabinetową sprze- DWA pokoje, kuchnia w FOTOGRAF , - laborant
kilka
dam. Sląska 26-10 (Choi- blokach zamienię na po- przyjmie pracę na Oferty
m. 5 w godz. 16-18.
l?Odzin d2liennle.
w blokach i
13412 G- kóf,
PLATFORMĘ z koniem ny).
Biuro
„13629"
duży lub pokój ku- pisemne
pr,kójkuchnia
(Chojny - śród- Ogłoszeń Piotrkowska 96.
krawiecką, chnia
oraz obciągaczk<i dwuna- MASZYNĘ
stokranową obrotowa, do męską, r-0tacyjną ,,Sin- miPlicle) Lubelska 25 bi. WYKWALIFIKOWANE13637 G GO k'erowcę na sa:norozlewu plwa sprzedamy ger" stan b. dobry sprze- Ul m. 1.
dam. Zarzewska 13 fre>nt POKOJU z osobnym we.i chód ciężarowy „Praga"
okazyjnie. Tel. 329-42.
13810 G sciem pilnie poszukuję. przyjmlemy_ ·Oferty piMOTOCYKL „SHL" sprze I P· Swlercz.
dam. czeremchy 16 - Ma- li!AMOCHOD „Warszawa" warunki do omówif'nia. semne „13F.4Cu Biuro Ogło
wrysin III, dojazd tram- z taksomierzem „Haida" Oferty pisemne „136Q2" szeń Piotrkowska 96.
13_6_27_G l koncesję sprzedam cal- Riuro Ogłoszeń Plotrlcowcc..::a"-je=-m-'-"-"8-'...:.'·____
13662 G
kowfcfa lub polt>wę. Piotr- ska 96.
MOTOCYliL „Indian" 560 l<uwska 11 4 , godz. l4-l 6.
SAMODZIELNE 2 pokoje
ccm w bardze> dobrym
oraz
stanie sprzedam. Ul. Pia- MOTOROWER „Simson" kuchnia. wygody.
· 13628 G fabrycznie nowy sprze- jeden duży pol<ój komsta 11 m. 14.
385
13843
28
G tortowy z ut:vwalnością Dr NiTECJU specjalista
- ·
ROWER z motorkiemna dam. Tel.
(Piotr- skórne, reumatyczni'.!, mosprzedam. i\lOTOCYKL „WFM" no- kuchni I wyg6cl
koło
tylne
zam1·enię na " czopłciowe 16-18, Nawrot
wy (rok produkcJ'•i 1958) 1·0\"ska)
zg·erz 22 Lt'pca 29
'
·
„
'
13780 G
Łódź, pokoje samorizlelne pel- 32.
sprzedania.
SAMOCHOD marki „Ste- do
nok_·e>_ro_fo_r_t_owe. Tel. 322-4_3 Dr REICHER specfaiiSta
yer 260 „ kabriolet sprze- ~.!.~1:~kiego 36/32.
płclo
skórne,
wer.eryczne,
kom!or„Mliitipla" POKOJ lrnchnla,
dam. Łódź, Zamenhofa 36 SAMOCH0.0
m 7. Oglądać od godz. 19 sprzedam lub zamienię towe, w Bydgo•2lczy za- we (zaburzenia) 8-9, 16cały,na ne>wy ,,Spartak" lub mienię n.a poltój kuchnia 19. Piotrkowska 14.
(w niedzielę
-22
13644 G „Simkę". Więckowskiego lub dwa pokoje kuchni" Dr ICUDREWICZ specjadzień).
93 w godzinach 15-20.
Wiadomość lista weneryczne, skórne
Łodzi.
w
ciężarowy
SAMOCHOD
f,ódź. Piotrkowska 10;;-10 moczopłciowe 8-10, 13-17
marki „Praga" w dobrym
13427 G ulica 22 Lipca 4. 13437 G
od godz. 17.
stanie pilnie sprzedamy.
CHOREMU-DZIECKUO
Oferty pisemne ,,13647"
ł l<ażdej porze udzieli poł
Biuro
_ _ _ _ ___,
13647 G
ska 96.Ogłoszeń Plotrkowmocy Prywatne Po.~oto
wie Dziecięce. Tel. 300-00.
MASZYNĘ do szycia „Hu- MIESZICANIE w Łodzi w
. PIĘC PIĄTEii tel. 555-:-5
sgvarna" sprzedam. Renowych blokach - 2 poPrywatne Po~otowle Lewolucjl 1965 r. 46/9.
l<-0je z kuchnią, wszystkie KURS kierowców kat r karzy Specjalistów o każ
wygody, telefon, II pię- II, III, amatorski I m~to~ dej porze załatwia wizynowy
MOTOCYKL
sprzedam. Ul. tra, dzielnica Staromiej- cyklowy. Zapisy Tuwima ty domowe. Do dzieci
„Mińsk"
Lubelska blok 4-7 kl. 6 ska - zamle'l'IJfl na podob 15 ii!odz. 8-15. tel. 297-48. w:-·jeżdżamy natychmiast.
13652 G Ma w Warszawie. Tel. AU;i'OMOBILKLUB przyj PIĘC TRÓJEK tel. 333-33
m. '72.
13622 G muie zapisy na kursy za- wizyty domowe lekarzy
TROJKOt.OWIEC 0,5 t. 57 -31.
Tempo" oraz motocykl POKOJ z kuchnią I pię- wodowe kat. I, II I III o- dziecięcych i innych spe500 sprzedam. tro w centrum wygody ra7. amatorskie I motocy- cjalności całą dobę.
"DKW"
zamlenii: na samodzielny k!owe. Zapisy I lnform·a- ZDJĘCIA rentgenowskie
Chodkiewicza 2Ga.
słoneczny pokój z kuch- cie udziela Wydział SzkoSAMOCHOD osobowy „A- nią _ blisko parku. wa- lenta Al. Kościuszlcl 61 . zebów wykonuje specjaldler Junior" stan dobry runkl do omówienia. o- tel 212-39 w godz. od 8__:17 nie rentgen dentystyczny,
Piotrlrnwska 121-1.
„13661"
motocykl „WFM" f:erty pisemne
oraz
sprzedam. Abramowskie- Biuro Ogłoszeń PJotrkow13661 G
13667 G ka 96.
go 5-16.
TELEWIZOR „Wisła B" i>wA pokoje kuchriXawe
„ __________.
(woda, ga<i,
~~.rzeda~. !~wotki 15~a wrocławiu
6·
g1ą a w godz - 'wlatło, IV piętro) zamie·
13668 G nlę na równorzędne lub OSOBA niezależna po. nach programu.
DNIU 21. VI. 1958 r. zoMOTOCYKL „Jawa" na mnlejsze w Łodzi. Wlado- trzebna do zajęcia su: W
terzltę w takstawiłem
Oferty pisemne sówce
Łódź, Zakątna 24 chcrą.
„16" zamienię na samo- mość
zawierającą dowód
chód. Szczerców, Rynek 2 parter, szejer od godz. ,.13609" Biuro o.~łoszei1 rf"jestracyjny vvozu, kar1S609 G ty drogowe oraz rachun13660 G Piotrkowska 96.
13617 G 17-20.
tel 21.
ki. Proszę o zwrot za wynagrodzeniem Jan Katus
Łódż, Chlopickiego 41.
GR.AMS Grażyna zam. ul.
Pio_trkows.ka 134 zgubiła
leq1tymac.1ę wydana przez
Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych.
z nadwyżek ponadplanowych

I

KUDllO

I-----
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I

I

kol. Kazimierz Kowalski

SPHZEOAZ• I
i'---------J

LEKARSKIE

V

I

LOKALE

•

•

I

HAU KA

t

5

·

J

PRAGA

1I

ZGUBY

TELEWIZORY ,,BELWEDER" BEZ TALONdW

u są do nabycia w placówkach SOR-SOT
Zakładów Usług Radiotechnicznvch i Telewizvinvch
w cenie 7.000

„Willys".
Cena wywoławcza samochodu wynosi 30.000
zł. Przetarg odbędzie się w Państwowym
Ośrodkiu Maszyno,wym w Bogdance w dniu
25 lipca 1958 r. o godz. 10.
Samochód mo.żna oglądać codziennie prócz
niedziel i świąt od gcdz. 8 do 15 w Pańs1wowym Ośrc.idiku Maszynowym w Bog?.a~·ce.
PrzystępuJący do p.rz-elargu o•bo1w1ą:za,ny Jest
najpóźniej w prz-eddrzień p-rzeitargu wp1aciić
do kasy P.O.M. wadium w wysork1 o,śd 3 OOO
-

Władysław Kościelniak
sta.rmy inspektar :Ministerstwa. Przemysłu Lekkiego, cdznaczony Krzyżem

sko-kamienia.rsli:kgo.

pn,ZETARG NIBOGRANICZONY

-

S. t P.

I>OSWIADCZONEGO kierowcę na samoohód
ooobowy pilnie oosZJUtkuje instytucja państwo
wa. Zgło·szenia tel. 397-33, wewn. 14.

OGŁASZA

złotych.

Dnia 1 lipca 1958 roku zmarł, przeźywszy lat 73 mój nzj-ukocha.ńszy ml\ł

MISTRZÓW na krosna kortowe, tkaczy na
krosna kortowe I angielskie oraz uezmow
t.awyżej 16 lat na tkalnię, przewijarki krzypracowników
żowe, cerowaczki, portierów,
do dozorowani.a, palaczy, brygadzistę, ślusa
rza do remontów maszyn wykońe?..alniczych
za.trudnią natychm iast Z.P.W. im. A. Struga
4629-K
w Łodzi, ul. Sienklewteza 70-72.

,....
Y aptak

PRZETARG

Ili

MURARZY, tynkarzy, stolarzy, malarzy, dekarzy, robotników budowlanych zatrudni natychmi<>s1 Miejskie PrzedsiębiOll'stwo Remontowo-Budowlane nr 5 w Łodzi, ul. Nowotki
4433-K
247, ba.ratk nr 9 pokój nr 18.

..

PRZETARG

na rer.1--:nt kapitalny kotła dwupłomienicowe·
go o pow. ogrzewalnej 100 m kw. (wymiana
0 brnurza
oraz wybicie nitów) z materiałów
zleceniodawcy.
Oferty należy składać w sekretariacie dyll'ektora od dnia 10 lipca 1957 roku godz. 10
're.go same~CJ dnia nastąoi ot,warcie ofert. Nie
~Yceniony kosztorys można otrzymać w dziae głównego mechanika.
~o przetargu mr>gą p.rz:vstąpłć przedslęblor
Da pa1'lstwowe, spółdzielcze i prywatne.
Yrekcja z;astrzega sobie prawo wyboru oi:renta jak również odstąpienia od przetargu
4603-K
z Podania przyczyn,

c

' ·

Że·

..

Łodz;i,

OGŁASZA

8

-·

a -

i6) „Neapol,
romskiego
miasto milionerów"
dozw. od lat 16 g. 15.30,
17.45, 20

KLUB
ROMA (Il - Rzgowska GARNIZONOWY
nr 84) „Złoty kask" OFICERSKI (Il - Tudozw. od lat 18 g, 16, 18, wima 34) „Eroica" dozw.
od lat 16 g. 18, 20
20
SOJUSZ (Il - Nowe Złot
~
no) „Dziewczęta z Imod
dozw.
menbofu"
Uwaga! Repertuar sporzą
lat 7 g. 17, 19
dzono na podstawie ko'TUDIO
munlkatu Okręgoweao
<III - Bystrzycl'i
ka 7/9) „Panienki z mię zarządu Kin.
dzymiastowcj" dozw. od
~
lat 16 g. 13, 20
STYLOWY (! - Kl11ńskle
go 123) „Mała urocza PAI,MIARNIA (Park żró
plaża" dozw. od lat 18 dllska) czynna g. 10-18
g 16 1a 20
ZOO - czynne g. ·9-20
· ' '
-SWIT (Il - Bałucki Rynek) „ Wieczorni go~cle"
dozw. od lat 16 g. 15.43, l)vżnr
...,
16, 20.15
1
TATRY (Il - Sienkiewl- Limane>wskiego 1, Piotrcza 40) „Moulin RougP." kowslta 25, Łagiewnicka
307,
Piotrkowska
dozw. od lat 16 g. 15A5, 129,
Gdańska 90, Narutowicza
18, 20.15
TATRY-LET?ll,E (premie- 42, Arn;ii Czerwonej 8,
rowe - Sienkiewicza 40) Srebrzynska 67.
;,Hotel du Nord" dozw. AS Al. Kościuszki 48
od lat 16 g. 21.15 - kino pełni stałe dyżury nocne.
czynne tylko w dni poDYŻURY SZPITALI
godne.
•
>
WISŁA (premierowe Bałuty,
Tuwima l) „Ryszard Ili" l olożni~two.
Szpital
d·ozw. od lat 18 g. 9_36 ~tarom1e3ska .m dr H. Jordana, ul.
12•10 14 .50 17 .30 2G.lO
Przyrodnicza 7, Sródmle'
·'
'
WŁOKNIARZ CT - Prócll ście, Ruda, Chojny, SzplIm. Curie-Sk!odow„Ta1iczymy tal
n!ka 16)
wśród gwiazd" dozw. sklej, ul. Curie-Skłodow
od lat 16 g. 9.36, 11.45, skiej 15. Polesle. Widzew
- Szpital Im. dr Madu14, l6.15, 18.30, 20.45
WOLNOSC CI - Przyby- rowicza, ul. Krzemieniecszewskiego 16) „Nie- ka 5·
Chirurgia: Szp. Im. d.r
zwykły świadek" dozw.
od lat 14 g. 9.30, 11.45, Sterlinga, ul. Ster11nga
1/3.
11, 16.15, 18.30, 20.45
ZACHĘTA (Il _ Zgler- Interna: Szp. Im. dr
ska 26) · „Kamienne ho- Sterlinga, ul. Sterlinga
ryzonty" dozw. od lat l/ 3.
16 g. 10, 12, 14, 16, 18, Laryngologia: Szp. im.
N. Barlickiego, ul. Kop20
POPUI,ARNE (U - Ogro- ciń~kiego 22·
dowa 18) „o•cangace!- Okulistyka: Szpital MON
ul. Żeromskiego 113.
ro" g. 18, 20

II

l\IASZYNY DO PISANIA ł LICZENIA

Tomaszowski,

'

•

PltZEDWIOSNIE

'-

~50-K

ł

ł~

;

~

I
.

~

ODDZIAJ'J w ł,ODZI
·
Ł6dź Pi
' otrkDWska 6 - Tomaszów Marz., AI. '"''yzwolenia 12
Lódź, Al. Kośoiu8zki 39 - Piotrków Tryb„ Słowackiego 17
Pa.bla.nice, Armii Krajowej 2 - Kutnc., Plac Wolności 3
Zgierz, 17 Stycznia 28 - Łowicz, Rynek ICilińskiego 5
Zduńska Wola, Kościelna 14
Przedsiębiorstwo państwowe -

Jednocześnie komunikujemy, że iedynie placówlki SOR-SOT
:naprawiają b~pła•tinie radioodibiomiiki i telewiz.otry w ramach sześciomiesięc:mego o!kresru gwara111Cyj!llego

i~·

wyrób
na
KONCESJĘ
konfekcji damslrn-dzieclę
cej posiadam. Oczekuję
prcpozyc,ji. Oferty pisemnP "13573" Biuro

~

~

lti

··--------------------·--!.!.!

Ogłoszei1

13573 G
Piotrkowska 96.
FILM druk - (wytwórnia
w
wezmę
chusteczek)
dzierżawę, przystąpię do
spóiki

1ub

\Vspćłp!'ac~~.

posiadam.
Uprawnienia
Cel - wytwarzanie dla
prywatnych sklepów. o„13834"
ferty pisemne
Biuro Ogłoszeń Piotrkow13634 G
zka D6.

DZIENNIK ~ÓDZKI lll'. 156 (3611)

5

Sport

e

8 Sport

Sport

Na mecz
Polska - USA
Zapewne

?llnajd'l.ie

się

dużo

amatill'6w wyjazidu do War.s'7.a-

wy na mecz lekikoafletyczmy
Polska - USA. Chociaż s p-0rtka
n-ie to od!będzie się dopiero w
dniach 1-2 sierpnia to jedna.k
LOZLA postarat się już <Za.p ew
nić odpowiednią i1-0ść biletów
wstępu na StaidioOill X-lecia.
Bile.ty zamawiać motna. Jl'l"lCZ
swoje kluby sp.orl:owe do dnia.
7 Hpca w LOZLA, Plac Komuny Paryskiej 5.
0

e

5-letnie

**

e

Spori

Sport

e

Sport

osiągnięcia

Własny stadion w Julianowie

*

e

Sport

8 Sport

SKS „Start"

e Sport

•

Łucznicze

Sport

e

Spftrt

e

Sport

mistrzostwa młodzików

Trzy drużyny w I lidze

Klub stawia na jakość nie zapominając o masowości

.Jutro r-0zpoC'lluą siP, w LocT:zi urocq;ystości '1Jwiązane z
5-leciem Spóbdzielca:ego Klubu
Sp-01·towego
„Sw1or•t",
W czasie akademii głównym punktem pragiramu jest
wręczenie UJubmvli sZ'ta•n da.r u, e<raiz zloienie wieńca na
plycie Nieznane,,,"'O Zo~nie rza,
jak również ''·ręczenie
od'lJDak zasłuw111:ym d·zia la czom i sp·or-lowoom. tego kJ,u bu. Właśc iwe wrocżystoś ci rorz;1nHwi11ą się na stadionie
_____
w_sobotę.

POZNAN". Ponad 15 ty sięcy widzów obserwowało na Stadionie
im. 22 Lipca w Poznaniu między
nar odowe spotkanie piłkarsk i e po
między rep rezentacją Poznania a
renomowaną druż y ną Partizana Belgrad. Mecz zakończy ł się wyn!
kiem remisowym 1:1 (O:O).
KOPENHAGA. W duńskiej miej
sco wości Amager polska re·p rezen
tacja żużlowa roze~rala między
państwowe spotkanie z reprezentacją Danii. Zwyciężyli żużlowcy
polscy 30 :24.

szego sta<li<J<.:1U Z:ispokoi wymagan ia najbardziej wyb:edn.y<;h
z.awod<J.1ików. Na-resz.~:e bę<lz:e
my mieli gdz'.e rozgrywać mc<'ze pi!kar.slkie o mistrzostwo
III iigl.
A jak ro7.wi'l\7.any 'Został
problem mJ~,zieży S'Z'";cłnej?
- Opi.e1wwali.śmy <S'ię i op'.eko•wać się nadal będziemy mło
dzieżą .-,zikót l icealnych. Ponadto Qb<',rv.ri ązkiein „StaTtu"
jest
otaczać tro.;:ką młc•d:zież pra0ującą za·,vodowo. sz;czególn'.e Y"
s,;>óldz:eln:.a.ah, które podlegaJą
brozp•-.~redn i o
naszej <ll:'g.aniza-

Na temat osiągnięć ISIPO'l'lto- minując na teren~e Łodzi, walwy<ah
, S tartu"
rOZiID?IWiamy czą o wejście do II ligi.
z zastępcą
przewodnicząoego
Ilu za•Wil•d1nilków mowa.
Edlwardem Wiid.erkiewiozem.
jest tula.j o oz.yn;nych spo~
- Jakie są osiągnięcia „Star- t<>wcach
-,.
liczy
obecnie
Fragment mHtrzostw jakie odbywały się w Lodz1
tuu?
Stad"?
" - Ma.my okolo 500 zawodni_.. W okresie tych kilku lat
ków upra·wi.ając:Y'C'h <51'",.,ort.
wprowadziliśmy aż trzy zes·po- Która, sekcja. naJlepie.i i>ra
jedM pytaniie:
ly do I l igi: s latkówka żeń,~:;:a,
cuje i ma
naJp<>walbniejsze ki~d:v wykońcQlOlla zoo.tanie ply
ten:s stołowy i ]J'Odno.sz.2.Il'.e c'ę
wa11ti·a?
osiąg111ięcia?
żarów, a nasi le!;:koallec:i do- Na pierw.s.zym miejscu bez
- Kryt.i. plywa.lnfa z po<l1gn:e
Ło'
5°1ę
umniejszania zasd1u•g inny-Oh , po- waną \vo<lą 'IJ'OWiruna być odda
stawiłbym s>Ellll<~ję pHki sia·bko· na do użytku dopioero w 1::159
ł
wei. k t óra choc:iaż n:e zajmuje roku, a w:emy jak bardzo jest
a·ni I, ani II m iejsca w lidze, on.a po1rzebna. Nie chcemy
wyp.w.edzać faktów, ale sądzi~ le można rzec, :ieby rngula- nadzieję, że wspólna akcja ~kłoni
je-t stale w czoalówce.
1
Proszę Jl'{J•dać
nam na- ńw. , że !>O urnch<Jmieniu ply.- 1'I miny mistrzostw Polski Ju· I P~P~ <!o wycofania się z ruewla·
.nlorów ustalane przez PZPN śc1weJ pozycji.
zwiska najwybiliniej1S1zych sq;ior- walni
l'<l:Zwiąw'Ily
zos:tan:e nie trąclly oryginalnością. W ro...:, tal. (Ratiom5ko) nie chcąc tra:
towców.
niemal
cał•:wwicie
problem ku ub. np. juniorzy grali systec:J cie p1·z.rdo~ku reweJacyjneJ,
- Suoe1 (tenis stoloiwy). Czer- płyiwactwa łódzkiego,
mem pucharowym, co nie może
postarała się o Jeszcze Jed_n~
być rzec7.ywistym
sprawdzianem nfcspodz1a11~<ę. W meczu ;. pab1a
wińskL '(teni.s sN>lowy), Wi1śytiew
d • ·
Z
prawdziwą
ra
oscią.
przy
umie,jętności
drużyn.
Na
sfrntek
nicl<im
Włokntarzem koneząc:vm
si!ri (t:>ilka nożna), Centowna
jęliśmy wiadomość, że „S·tart" interwcnc,ii okręgów unilmięto te- runclę w1os~nn:i Stal. gra.ląc na
(siatkówka), Un<le (kola::stwo), z.orga.niizuje
w dnju otwarcia go blęilu w tegorocznych rozgryw obcym dla s1eb1P terenie, uzyskala
Ludwlc'>:a lk (lek>koatJetYk:a), HeJ~ swego
st.ad~onu
atra.keyj.ną ltach i odllywa,lą się one na pra- wynik nie rn"'stn;vgnlęt! I tym sa·
Zbiór czereśni dopisał
ma;n (koszykówka), Li1nkoiw.s:k'. imprez~ d1Ja. d'.llieei.
wai;h rewanżu. Ale tylko do mo- mym zdobył": tytuł nustna wio(hcZrnj na lodl7.'e) Walis.iaik l
Już dziś możemy powie- mentu wyłonienia finalistów.
W ~ennego III hg!.
że
konkurs
baJonowy myU bo<1iem regulaminu finaliś- _ _.:..:__ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Pa17"ZJ'ww~i'{i (le'.1 '.koatletyka) oraz diz'.eć,
Zac-ho,,z (s.iabkówka) .
M l ci mają rozegrać tylko jedno spotprzez prosę
•· a Y kanie i to w Warszawie.
Czy w związiku z otM'ar- n.azwany
Gordo•n Benett"
chwyc-cł.
z Inicjatywy Lo<lzl podjęta zoclt>m nowc(I'~ sta11H1mu zajdą ja- Ot, rzym ~1jemy moc pytań d<o- stała akcja dążąca do tego,
aby fina
•
kieś JJ'1l•wa:Żne zmia.ny w życiu tY'CZącyc·h Sl'lCrególów
tej jm;pre !iści rozegrnli mecz i rewanż na
Klubu?
zy. Ogólem mamy przygotowa- własnym terenie, a nie w War~
- Oczywi śd.e. Przecież doty0h ny<:h 1.000 balonów". Część z szawie. Drużyny, które dojdą do
Intere..-.ująoo przedstawia. 8ie
<"zas n'.·e m:e1lśmy :po pI"Ol&tu ni·c!h zakiupiona zo~taila przez kof1cowej walki o tak zaszczytny
·
tytuł,
wolą
zaprezentować
się
n'e publ:lkowania C.ot~hc zas :ta'"
gdz'e trenować. Mamy 500 czyn redal<tje PilSIIl •'ódIZkix!-h, a m. m.
przed własną publicznością, nit b elka o mish-zoS'bwo II ligi zun y:::h s;iortowców, a liaeymy, i przez „Dzienllriik Łódzki". W grać na obo,iętnym dla nich gru11ż·e ilooć ich :po otwarciu w lasne s.cibotę więc kolo godziny 16, ło cle warszawy. Domaga,lą się te- żlowej.
A oto ana:
go ,;o.~adion.u znammie wzrośnie. dz'..arne będą mQgli ob.serwować go także interesy materialne kluStawiamy p!'zede wszystkim na chm2.r{~ koloc<>'lvych biaJonów, bów.
1. Start Gniezn. S 10 223:15'1
Zarząd LOZPN dążąc do zmiany 2. Kolejarz
ml<1d:>::~-ż
i to ze specjalnym ni<E:s'.onych wi.a:trem i walcząregulaminu d_otyczącego finał_ow!l.l
uwzgiędnien:em
młodzieży
z cy-::h 0 pierws:ze miejsce.
g g 260:188
Rawicz
rozgrywl;I
działa w porozmmenrn
pó.łn<Y~nej dz.eln'.cy miasta.
Rozmawia!: J, Nieciecki z pozostałymi okręgami i miejmy 3. Tramwajarz
- Czy, klub s•tawia .na masoLódź
6 fi 230,5 :226,5
wość uzy nit .ia•ko.~ć?
4. Skra W-wa 6 5 211,5:230,~
- i na ja.kość i na masowość.
5. 0->tro-wia
Sądzimy, że po diwócl!. trzech
4 17!1:284
Ostrów
6
Jatach w;iJinej pra-cy wszystkie
6. Stal Gorzów 6 4 2-06:257
11:iiSlZ-P sekcje 'mieć będą poważ
7. CKM Czela<lź 4 2 133:157
ne za?lec7.e · uzdołn:onej mloKKS Katowice wycofał si ę z
<lzi,eży. " To
jest
oel
SKS
rozgrywek i wszystk:e .S•):)(>tka„S,artu .
ni~ rce.egr.ane z tym klubem
Czy po im})>1'eza.ch jubianul<YWano.
Ponieważ w tym
leuszowych przewid'Z<iane są inroku do I li.gi aiwan.mwać mane ff chua·k terize
ogółncp<>l
Komisja ~towa PZ MOT zimek (10), Jałowiecki (4), Sta- ją dwa piel'wsze zesp01ly przeto
skim'?
wyznaczyla już
zawodnilków. weciki (1'5), Rogal (11), PoC'iej- żużlowcy
Tramwaja<z.a mają,
„_ Otóż 12 i 13 bm. na na- którzy walczyć będą w ŁodJzi. kowilO (13), Jar<J1Siewi~.z (14), Su- poważne s:zarnse. Ostatn:le wyIS'zym
6tadion'.e
odibędą
się o
indywidualne
mistr.zosbwo checiki (12), Kolber (8), O&ywol nilki uzyski,w.ane przez łodzia,n
lelt!koatlet,yczn.e
ogólnopolskie Polski na żużlu. W elimm.ivoji Siki (5), Kooociel.aik (3). Bonin (7), wykazują mac$!lą pop.rawę icll
mistrrostwa „Starbu" z uoo.a- łódzkiej na s:tareie stanie 16 za Kempa (1), Tkocz (6) i diwa.i formy i z peWTiym optymizmem
lem 400 zawo::l.ników. Stan b'.eż wod111ików plus dwócfr:i rezerwo rezerwowi Goździk i K.aczma-\ możemy oczeki•wać
wyników
ni c!.aje gwarancję, że rezulta- wych.
rek.
dalszych epobka11.
zne
ty biega<lZY, jak i skocz,ków
A oto ich nazw:islka. i numeElimi111acje lódzikie rozegra111oe
Najbliższą
imprezą
żużlową
bądź miotact.y będ.ą dobre. Fa- ry startowe:
Wróżyń.ski (16), rosta:r:ą ~7 bm„, .a . ich program
na mikrofilmach
w L<Jdzi będzie .spotkanie 1.e
chowcy twierdzą, że bieżnia na Czuryil:ło (2), $witała (9), Na- przew.duJe 20 b;.,egow.
Stalą z Gorzowa,
z ra.c,ii Międzynarooowego Roku Geofizycznego utwol"'Wny został w G~11ewie Ośrodek D-Okumentacji Meteo<rologic2ll!ej, w którym groma<tlzone są, :inforn1a~je bieżące
· Z otaczającej czerni doszedł pana Ksawerego odgłos szukają
(2) cej
z ca.lego!> świalą. W okresie „Roku" obsei·wacJe metoo:ro· ~ : l<azlmlerz Korkozowicz
po ścianie dloni, potem otwieranych i zamykanych drzwi
Jogi<.~ne p.r-0'\va.duAJne są ]ll!'zez o•k. 20 tys. stacji badawi pozostał sam.
czych w tej lic'Zbie s•tereg stw.Ji·„świerszczy", które
Stal bez ruchu zastanawiając się czy pozostać na miejscu,
sp~za.ne są na spad-0chr -0>na'l!J'i w okcUce nie<lo.slęJ.lłile,
czy też wycofać się na dwór. W tej chwili poczuł jak coś zniegdzie .same 1>ię rc'Zwljają i montują, p(} ezym automaty~
n.aicka I trąC'ilo go w ram.:ę. Nieprzyjemne uczucie strachu, po
n1e rejestrują obse1·waeje i iransmHują
wyniki prrzez
raz p'erwszy, tym razem na krótko, ścisnęło mu serce.
ra.dfo.
. Były to jednak drzwi, które równie bezszelestnie jak poprzedNajważniejsze wynilki obserwacji uzyskainych w „Ronio, zamknęly się teraz za nim. Nie wiadomo dlaczego zdawało
ku" za.rejestrc-wane będą na: 18.500 rni.kl'Mi.lmach i jako
się panu Ksaweremu, że zamyka się nad nim wieko grobowca.
ł
ze.staw biblfotecz:ny
umieszczone w 15-16 s~ufladka.ch
Nie była to asocjacja przyjemna. Wyciągnął zapałki. W mi.._
tu
i pomóc mi
przez sztache- ,i;cotliwym świetle nikłego p1•omyka ujrzał obszerną, pustą sień.
normalnego klasyfikatora. (UNESCO).
'ty. Okna zamknięte są okiennicami, ale widzę w jednym świa Prowadz'lo z niej troje drzwi, · a prymitywne. drewniane schody
~ tło!„. - doszedł go głos · młodego człowieka.
służyły zapewne jako wejście na strych. Podłogę stanowiły
" - Nikt nie otwiera?
Uśmiechnij Się
zwykłe, czerwone cegly.
ł
Stukałem bezskutecznie.„ Furtka jest zamknięta.
Zapałka zwoln.a dogasała.
W jej zanikającym świetle pan
ł Pan K-awery wkrótce st„nąl obok Nieleckiego. Ujrzał wyso- Ksawery zdążył jeszcze ująć za klamkę wejściowych drzwi.
ł kie sztachety, a w nich żelazną furtkę. Za sztachetami rosły gę- Przekonał się jednak, że były zamknięte.
ste krzaki, a dalej widniał kontur niedużego. parterowego domPan Miętuszko zaczął czuć się coraz bardziej nieswojo. Co
; ku. Okna osłaniały drewniane okiennice. W szczelinie jednej się stało z Nieleckim? Dlaczego dotychczas nie wraca? Dlaczez nich istotnie migotało światlo.
go to wnętrze jE>st takie milczące,
nie dochodzi go
Pan Miętuszko mimo woli ujął za klamkę, zaciskając d~oń na żaden odgłos, jakikolwiek objaw życia, dlaczego
znak, że znajdują się
zimnym metalu. ')druchowo nacisnął i ..... furtka uchylił.a się w nim jacyś mieszkańcy? Tylko cisza, martwa, zupełna,
coraz
cicho„.
·
bardziej niepokojąca, coraz bardziej działająca na nerwy„.
- Co u diabla?! - rzuci! ze zdumieniem Nie!ecki.
Jakby w odpowiedzi na te pytania, zza jednych drzwi doszedł
Nic .n ie potrafi pan zrobić dokładnie! prychnął Mię go nikły szmer rozmowy. Był to · monotonny, mrukliwy odgłos
tuszko. - Nawet sprawdzić zamknięcia furtki! ·
padających jednostajnie słów. Pan Ksawel'y jakiś czas szukał
- .Jestem przekonany, że była zamknięta! Szarpałem ją do- w ciemności klamki, a kiedy ją znalazł, zdecydowanym ruchem
statecznie mocno!
otW'orzyl drzwi.
- Wystarczyło nacisnąć zupełnie slabo - odparł irc>nicznie
Stanął na Progu obszernego, prawie pustego pokoju. W rom1
Miętuszko. Miną! ogrodzenie i nie oglądają,c się na towarzysza,
stal duży stół, na którym niedbale przylepiona stearyną, paliła
skierował się ku domowi.
Przed drzwiami znajdowal się mały, cementowy ganeczek, się świeca. Na stole leżało kilka książek, a obok nich pan Ksana który prowadziły dwa stopnie. Kiedy na11 wstąpili, szukają~ wery ze zdumieniem ujrzał kapelusz z szeroką kresą. ozdobiooczyma dzwonka, drzwi poczęły same wolno uchylać się, az ny pieknym, strusim piórem, szpadę i parę rękawiczek z łosio
wreszcie roztopiły się w czarnej czeluści wnętrza, które odsło wej skóry z długimi, sztywnymi mankietami. Z drugiego ko1'1ca sto1u patrzyła na pana Ksawerego dwoma czarnymi oczoniły przed nimi.
- Co u diabla?„. - powtórzy! swoje, pełne zdumieni.a pyta- dolami - trupi.a czaszka. Zdawała się witać wchodzącego stra•
sz!iwym uśmiechem uzebionych szczęk.
J nie Nie!ecki.
Obok stołu, na zwykłej skrzyni, siedzie.! młody mężczyzna.
f
Zwykle automatyczne urzadzenie, z którym się już chyba
pan zetkną!. mieszkając w mieście? - rzucił ~ ~a~lrnzm~m. pan Pociągłą, szczupłą twarz okalały wlo~y. onadające lokami aż na
Ksawery. By! zty, chciał jak najprędzej byc J~Z u . s1eb1e W: ram iona. Czarna. śpicz.asfa bródka opierala się o szeroka, biala
domu. a nie obijać się po nieznanych ką~a~h. Nie ;v1dz1al tez kryze okalającą szyję. Kaftan z bufiastymi rękawami· opina!
ł powodu dla którego nie miałby tej zlosc1 okazac młodemu zgrabną no stać.
Nieznajomy siedział nachylony w stronę świecy i rzytał pól' czkwiekowi, który go naraził na tę całą !ll!tregę.
.
.
l!'łosem biążkę. Na hałas otwieranych drzwi uniósł g!owe i jał
Przestąpił próg i znalazł się w ciemnosci. P_oslyszal, ze Niekiś czas bez slowa przyglada! się panu Ksaweremu. Pot::-tn
. lecki wszedł za nim, a po chwili doleciały !'!O Jego słowa:
Ach, Jak tu przyjemnie u pana„.
się ze skrzyni i zlożyl ukłon, nie wypuszczając książki
? -. Prnszę tu zaczekać, Pójdę i porozumiem się z mieszka11·· z,rniósl
„,Ici Paris 0
ręki.

cj'.._sio'.;~~~~~~

Dlaczego bez rewanz· u').
dz' domaga

zm"1any
• • "
regulaminu mistrzos w 1un1orow

...

Awans y·ramwaiarza
•
sta1·e si• moz 1•IWY
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