y... maszyny * Kiedy wystartuje pierwszy samolot
* Maszyn
* Saganka
y l * Do widzenia, Brukselo * Krew ratuje

Dzii na ~ ~rrona[~ :

życie
atomow
Z ul. Piotrkowsl1iej
Wiersze, psy, ryby i ŁKS
czy Sienkiewicz?
Sport. .• sport ... sport, •.
na Krupówki

---

Opłata

pocztowa

ul~zczona

*

*

*

ryczałtem

Uroczystości

z okazji 40 rocznicy Powstania Wielkopolskiego
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30 bm. 0 8.30 ~ „Rewolucia finan sow a w zachodniej Europie
pow odui e likwidacię
w w„~~iuk:l::~c~j~~·~!~~
1· u n i i Pla tnic ze1 ·
mit.etu przy .Al. KO!Ścium~.ł Eu rop e1· skie

j

I

* * *

Po zakończeniu obrad, które
trwaly z górą 2 godziny, mm1st-er infot'mac ii Soustelle , któremu t>warzys zyli ministrow ie finansów Pinay i spraw wewnętrz
nych PelletiP.r, odbył krótką kon
ferencję prasową z przedstaw iSoustelle
ciehmi dzie:mikó w.
odczytał komnnik at stwierdzający, że Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy finansow ej
na rok 191\9, postanowiła wprowadzić nową jednostkę monetar- ną, jak: również podjęła decyzje
PARYŻ (PAP). - W dni.ach od ws.zelkim przejawo m dogmatyz
dotyczące wymieniaJ.ności !ramka
19 do 23 bm. odbyla się w Rzy- mu i sekciarst wa.
W zakończaniu delcla.rac ji obie i li•b eralizacji handlu.
:inie konferen cja przedsta;w icieli
Minister fi.nMlsów Pilmy podał
Francusk iej Partii Komunis tycz- partie stwierdzają, iż jedność do wiadomości, że frank z.o.stal
komuruchu
rodowego
międzyna
Komuninej i Włoskiej Partii
:r.dewaluo wany o 17,55 proc. w
slyc:z.nej. W wyniku rozmów oglo nistyczne go, oparta na zasadach stosunku do dolara. Wartość dockieproletaria
onalizmu
internacj
zaę
deklaracj
wspólną
szono
i- Jara, wynosząca obecnie 420 fran
na,stępnie w „l'Hu- go i nauki marksisto wsko-len
mies7.czoną
nowskiej , że solidarność :w Zwią ków, wzrośnie do 49~.70 franka
mani~e".
(wartość !unt.a szterlinga , wynoPo przeprow adzeniu analizy o- 1zk.iem R~dziecltim i krnjami obo sząca 1.176 franków, z;większy sie
najskubeone.i sytuacji międzyna.rodo- zu socjalizm u stanowią dalszego.
do 1.382,39 fr.anka).
wej, a zwłaszcza sytuacji WP: teclll1.iejszą gwarancję
Obaj ministrow ie Pinay I SouFrancji i we Włoszech, obie par- marszu drogą pokoju i socjaliz-

Wspólna deklarucju
partii komunistycznych Francji i Włoch

~'.i~. ~~v~~~~~~ą h%t~~~~n~e~~aj::

ce przed partiami marksisto ws ko-lE!Ilin owskiml są dzisiaj - je
śli chodzi o Europę zachodnią Je"=e poważniejs.z,e i baI'dziej
palące. Należy bowiem zahamować reakcyjn e plany wielkiej
burżuazji, pr7-eszkodzić w ich
realizacji , która spowodowałaby
ogólne cofnięcie się całego żyoia
polityc'!lP ego i spoleczin.ego.
deklaracj i oW dalszym ciągu
·· · t ·
t · d j
t·
b'
ie par ie s Wier za ą, lZ lS rueją obeooie warunki, aby ruch
robotni.cz y i demokrat yczny nabral nowego życia. We Fra•ncjl
mimo sukcesów , jakie odniosła
reakcji, opór partii
ofensywa
.
komunis t ycznej i swiadom ych de
molffa,tów może stać się pitmkłem wyjściov•ym nasilenia walki przeciwk o faszyzino wi i w obronie demokrac ji. We Włos,zech
siła padii komunist yczmej I zachowa.na dotąd jedność z Włoską
Socjalistycz.ną są hamulPartią
eem przeciwk o totalitał··nym zakusom wielkiej burżuazji I partii chadeokie j.
Partie komu~isty~e Francji
i Wloch zwi::~caJą. się z apelem
do tych partu SOCJald~okratycz
nych, ktore odnoszą się krytycznie do polityki utrzymyw ania

i
międzynarodowego
które przeciwn e są wojnom kolnnialn:vm , reakcji i faszyzmo ,vi,
udział we wspólnej
by wzięl:y
·
akcji.
W dalszym ciągu deklaracj i obie partie .stwierdzają, że rewizjonizm jest nadal największym
dla ruchu
11iebe2lpieczeństwem
robotni~z~go„ lecz .walka. przed'll".
ko rew1z.ion1Z!Ilowi powinna. byc
walką przeciwk o
polącz;on.a z

napięcia

Polsko -albańska
wymiana handlowa
wyni-

Gai·tskell krytykui·e
-

mu,

.

1i·kwi·dacJ·ę

EU- p

LONDYN (PAP). _ P>rzywódca
Labour Party, Hugh Gaitsrkell, 0 _
świadczył w sobo.tę, Jż likwidacj a
Europejsk iej Unii Płatniczej w
chwili, kiedy istnieje realne niebe1lpieczeństwo wprowa.d zenla nopowych barier h.andlowy ch,ej jest
niero:r.siuniN,iem jak najbardzi
powiedział on
sądnym . Sądzę przedstaw icielom prasy - że popełniono poważny błąd, poSJtanaro
·
r·k ·d 3 ć
· l
1·

:~~;i~ ~~~~e1?&Ję ~~t ; !zt~ft1n:

funtowi aJ!lgie!sk iemu wymienn~
~ci oraz, w związku z tym _ reformą finansową we Francji.
Oba te akty spowodowały reakniemal wszystkic h
cję rządów
krajów należących do Europejskiej Unti Płatniczej.
jeden za drugim,
Kraje te,
wprowadu :.jr, za przykładem W.
ść swych wawymienno
Brytanii
Jut, pragnąc uniknąć przykryc h
kons~kwencji w dziedzini e handlu zagrnnicz nego, jakie mogloby
dla nich spowodować ociąganie
się Z PO'-''Zięciem ctecyzji w tej
sprawie.
O powzięciu odpowied niej decyzji ogłosZO'Ilo już komunik aty
w Bonn, Sztokholm ie, Oslo, Kopenhadze , Hadze, Brukseli.

* * *

Jak podkrePARYŻ (PAP). finansow ych
się w kolach
śla
Paryża, wymienność walut krajów należących do Europejsk ie.i
Unii Płatniczej spowodu je lilcwidację tej ot'ganizac ji międzyn~rodowej. EUP zastąpiona zostanie przez europejsk i uklad monetar:ny, opracowa ny w 1955 r.

~1~~~cI1e~~~lili p~::;ępn~!ifs~~~:
dość

ograniczo nych wyjaśnień. SousteUe oświadczy!, że z
dniem 29 grudnia frank francuski będzie całkowicie wymienia lny na wszystki e inne waluty
Jedno.cze włącznie z dolarem.
śnie z dniem 29 bm. kończy się
Unii
ltiej
Europejs
d2'il',łalność
Platnicze j.
Na temat budżetu na rok 1959
Pinay oświa<lcovł, że i...,,.dzie to
wi·""odący do
,,budz•-t suro""y~,J Je~z
~
·~
~
Wzros•t dochodów
odrodzen ia".
osią~ięty zostanie dzięki zwiękd
d ·
ó"
·
ro zaiu po atszemu r znego
ków.

zresz';:i

Federacja Rosyjska
odzn aczo na

Orderem Lenina
Podczas
(PAP). l\IOSICVA
sobotnie.i sesji Rady Najwyższej
urozostał
j
FedPl'acji Rosyjskie
czyście wręczony Order L•nina
oclznaRFSr..R,
p.zJclstaw icielom
CZf>nc.i pr1.ez Prezydium Rally NaJ
wyższej ZSRR za wielkie sukcesy

odb;vla sfę w Wiei·
r~waju śćr~nictwL
w Urocz;vs!.o
f<im Pałacu KrPmlow skim. Wzięli
' partii 1
niej udział prz,·wóll!'~
dury powstańcze, szt.andary i w
radzieckie go
rządu
l'ierownic y
l
robotnicy
goście
liczni
oraz
broń.
przcdsf~·
biurowi
W godzinac h popołudniowych pracownic y
cy
kolchoźni
ulicami miasta, na których to- biorstw stolicy oraz
czy!y s·ię walki. przeciągnęły d~- ze wsi podmoski ewsl;ich.
Pol- Ord.e~ wr~czvl przewodniczący
legacje ZBoWiD, Wojska
NaiwyższeJ
Rady
skiego. organizac ji społecznych i l>rez' drum
mlodzieżowych ze sztandara mi. ZSRR Klimen~zylow.

pzcl ez
~sm iobrazując
t~ plansze
tamtych dru,
-----------~ wyda~c
prz.ebieg walk, oryginaln e mun-

--p~~~;Kt-P~Rl Dalsza" dewaluacja franka
sową, podcza.s której poda do
wiadomości bliższe szczegóły dotyczą~e podjętych kroków fina.nsowych,

bm.I czasie spotkań wielu byłych pow

stania Wielkopo lskie!(o całe miasto, a szcz,ególn ie Plac Wolności.
tonie w powodzi flag. Plac ten w
pamiętnych dniach powstani a byl
manifesta cji.
widownią potężnej
w czasie której z balkonu hotelu „Bazar" przemawiał przybyły
27 grudnia 1918 r. do Poznania
- Ignacy Paderews ki.
Bogaty program uroczystości
związanych z 10 rocznicą powsta
nia zainaugu rowalo 27 bm. otwar
cie wystawy w Muzeum Narodowym. Zgromad? .Ono na niej wiele eksponat ów i fotokopii odezw,

~~--------------------·-------·-----------------

:"
111/113, I pqętro, odbęd'Y.e
posiedzen ie
plenarne
się
PARYŻ (PAP). - Sobotnie pofrancuski ego,
rządu
Kmn!itetu Lódzkieg o PZPR.
siedzenie
po .~więcone omówien iu projektu
Na porządku obrad: „Zada.ni.a w d7.iedzliin~e za-chowa nia ł reformy walutowe j, sz.eregu pogospoda;r czej i
pl'awidłowej struktucy i dal-~ sunięć natury
budżeru na rok 1959, rozpoczęło
, meg0 !"l)'.l:Waju ~6w lódozsię o godzinie 16 w Palacu Elikiiej orga.llliza- cji partyjnej ".
rano
ł zejskim. W poniedziałek
Pinay odbędzie konierencję pra-

27

(PAP). -

ude.korow ano ~ielko~
Poznań przybr~ł odświętny wy- stat'Jc?w
Pow.otanc zym.
gląd. Z okazji 40 rocznicy Pow- polskim Krzyzem

Cena

50

w Poznaniu

W Berlinie
zach odn im

W miejscach

uświęconych krwią

Dep esza

przy tablicach pamiątkowych, zaciągnię
warty honorowe , :zlożono
to
kwio.ty i wieńce.
W go_dzinac:~ :Vieczorn ych WP
WARSZAWA (PAP). - Człon
wszyst~1ch dzielm~ach miasta od kowie pierwszej polskie.I wypra•
w
skierowal l na
,wete;anó
spot~a,ma
antarkt~·c.znej
si~
wy
były
W ręce pnew1dni czace!(o Rady Pań
powstam a z m1eszkan cami.
ego deZa•:adzki
•twa Aleksand ra
_ _ ..__ _ _
pe"7<". w ktńrej czytanw:
pierwszej polskiej
Czlonlrnwie
wyprawy :rntarl<tyc zncj, wyrusza.lar z J'ra.Jn w długa drogę do lodów Ant~rl<t:vd:v. prze<ylaJą naJ•
<crdeczni e.hze pozdrowi enia I wyrazy l!'l~bokie~o szacunku. Pr~cu
I
•
od o,Jczyzny, zrobimy
.ląc z dala
WS7.VStko, ahy g~dnie renrezent o•
poległych

powstańców,

od polskich polarników

Specjalna

księga

dla zyczen
noworocznych

Istnieje piękny zwycozaj, ze
z okazji Nowego Rlłku, przed
stawicicl e różnych instytuc.i i,
organizac ji i zakladów pracy - składają życzenia. na
ręce przewodniczącego Prezy
dium Rady Narodow ej,
Jak się dowiaduj emy, w
tym roku forma składania ·7,y
wnym zmiaczeń ulegnie
num.
A mianowic ie: w sali konfercncy,jn ej Prezydiu m .RN
wyłożona zosta111. Łodzi ł nie w dniu 1 stycznia - spe
ł c.ialna księĄ'a. Do nie.i wlaśnie. &XJS'ZC'tególne dełeĄ'ac.i.~

i-- -- --.
wpisywały

będą

życzenia

noworocz ne,
..

* * *

za
ga. Można to uważać jedynie
wiekapitulację wobec państw Europa zachodni a kończy rok
rzycieli i instytucji będących wie- 1958 pod znakiem prawdziw ej
rzycielam l, które pragną narzucić „rewoluc ji" finansow ej, wywoEuropie politykę baot'<l.ziej det.tapt'zywróc enia
łanej zapowiedzią
cyjną..
----------------------------

Prze1nysł ciężki
wykonał rocz ny plan

WARSZA WA (PAP). - Pr:oodsiębiorstwa podległe M.ini.sierstwu Pnemysl u Ciężkiego wyb·erod kc"
la
k
1
~ona1Y P n P . u Jl na
„ący rok. Ogólme przemy1Sl: .ren
w stosunku do. ub. roku zw1ek;produkcię. o. 11 pr~., 'l'I'.
.szył
tym w hutnictw ie zelaza 1 .s tali
o ok. 6 rproc., metali n1ezela(łącimie z wydobyc iem
znych
rud) o ok. 2,5 proc., w przemyś!e budowy· maszyn i meta!owym o ok. 14 proc., zaś w
przemy.śle elektro-t ele- i ra<liotecht11icznym o ok. 25 proc,
Godne podkreślenia jest, że
przetnY1&! ciężki opanował w
br. produkcję ok. 60 pod.stawo wych nowych typów maszyn i
0

urządzeń

znaczen:i'U

o

dla

pierw~ę<lnym

wielu dziedzin

wytwórcz.ości w kraju oraz n.a
eksport. Z ważniej.szych wymie-

Przed

utworzenia KPD

Z okaizji
(PAP). BERLIN
nić należy nowoc.ze~ny typ to- przypadającej w dntu 30 grudnia
lV
(PAP).
WA
WA!tSZA
karki rewolVl"erowej i młota 40 rocznicy powstania Komunil>tt 1>rzeprowadzo11ych w duchu
owego, eksportową l<>przy.Jaźni i wz3.jemne go zro:r.urnie- f;prężark
stycznej Partii Niemiec odbędzie
nia. roli::owań 1niędzy rządowymi lmmotywę dla Ind;ii, ciągnik się w BerHnie sesja naukowa poRedelegacja mi Polski i Ludowe.i
ogr-0dnicz y o mocy 8 km, 1<;amoJ)tibliki A.lbanii, 27 bm. podpisany chód pókiężarowy o '.IHJ.<lnośc; święcona omówieni u historycz neprotoJ;ó! o
:wstał w Wnszawi e
go :zmaczenia utworzen ia KPD. Sehandlowe. ! i p.Jatno- !)()() kg oraz szereg innych, jak sja
wymianie
p rzygotow ywana jest pr.zez
.samocho dy „Mikrus" , mościach w 1959 r. między obu kra- np.
Spraw Społecznych przy
jami.
„SHL-150 " motorow ery Instytut
tocykle
z Instytutem
dostaKC SED wsp6lnie
Protokół ten przewidu je
telewii
odbiornik
,
Zakrzowa
z
wy z Polski do Albanii maszyn i
Marksizm u-Leniniz ,mu 1 Wyższą
ym,
17-calow
ekranie
o
koksu,
zyjne
wych,
przemysło
urządzeń
im. Karo,la Markwyrobów walcowan ych i metaloN a wielu odcinkac h wytwór- Szkolę Partyjną
wych, chemikali ów, papieru ga- czości w przemyśle ciężkim na- !a na koniec stycznia 1959 roku.
wyrobów włókienni
zetowego ,
roku u.sprawni e
czych i innych towarów. Przed- stą.piło w bież.tech<nolQ
Na sesj'. zostanie dokona.na ocegi•cznych i
z Albanii będzie nie proce:sów
importu
miotem
cenia grune zna- n.; znaczeniasaprzekształ
S1JCZegól
m. in.: rn!la chromow a, ropa naf- p rodukcyJ' nych,
Sparta1ku w samodzielną, repy
proletaria tu,
partię
towa, asfalt, mledź i bawełna ora7- czenie p<>6iada osią,,,an1ecie dal- wolucyjną
tytoń i sardynlci.
produkcj i przewa jak również znaczenia te!;'O histot>rzcwidu,ie się, ł.e w roku przy- sziego wzrostu
dla wspołczesno~
W 1958 r. na- ~·ycznego faktu
do 1958 r. w czonej na ekiSwrt.
szł)·m w stosunkn
scf. Podstawo wy referat wygtost
·
.
wymianie to.warów między Polską st<1p1t
maszyn 1członek Biura Po·litycznego KC
ek&portu
wzr<ll9t
nastąpi 10-PfOCentowy
i Albanią
4 urząd.zeń ,o ok, 25 proc., przy SĘ'.J, He!·mann Matena,
wzroi&,

nasz kraj, który nam PO\Vi4'.'!•

zaszczytnt- zadanie podniesie nia po r2z pierwszv polskiej flagi
na szóstym kontynen cie.
Depesze podpi>alt: w Imieniu
wvprawy - przedstaw iciel PAN
0!0f. dr Zblgnlew Stefan Różyci<l
i kierownik wyprawy - mgr inż.
Wojciech Krzemiński,

Polska delegacja
gospodarcza
udała się

do

Bułgarii

WARSZA WA (PAP). - 27 bm,
w godzinach rannych udala ~i"
do Bułgarii polska rządowa degospodar cza pod prze-legacja
~a Rady
woónictw em wir
Ministrów Z. Nowaka.
Celem wyjaz!lu jest przeprl'lwadzenie rozmów w sprawie ustalej polsko-bułgar
tworzeni~
skie.i komisji współpracy gos)Jodarczej i omówien ie niektóryc h
problemó w tej współ.pracy.
l:'ecyzja o powolani u taki<ej
komis.ii została podjęta w maju
br. przez i·ządy obu krajów, podczas pobytu w Bułgarii naszej
partyjno - rz~doweJ.
delegacji
Stwie:dzo no wówcza~. 7.e szeroki
rozwój wspóJrłzialania ekonomic z
nego miP,dzy Polską a Bulgarią.
wymaga istnienia poważnej stałe.i organizac ji. która kierowała
by i koordyno wala tę wsp<i!pra cę. obejrriującą wymianę handl<>wą. wsprilpracę między przemyslem oraz w•-mianę doświarlczcń
w dziedzini e nauki i techniki.
.Jak się p~:o:ewicluje. komisją z
obu stro n kierować bQdą wicepremierzy .

Pogotowie Ratunkowe

ogranicze niu
jednoczies rnym
eksportu surowców i półfabry
katów.
Przemy.sl ciężki uzyskał także
na ogól korzystne wyruik.i ekonomiozne . Nastąpił wzrost wypracy o 10 proc. w
dajności
przielicze niu na jednego robotni
ka grupy przemy.sl owej. Obniż
ka kooztów produkcj i byla więk
sza od planowan ej.
Prv.emysl ciężki do końca br.
<la dodatkową produkcję wartoś
cl ok. 1,2 mld. z;! araz przekroczy planowan y zysk o kilkaret
mln. :zl,

40 rocznicą

wać
rzył

miało

wczo rar

wiel e prae y
Wprawdz ie święta już mini;>ly,
lecz łódzkie Po.gotowi e P..atunk~
wczoraj ani
w.o nie odpoczęlo
chwili. Załatwiono 265 zg!oi;:zcń.
i
przeważnie kolki wątrobowej
ostrych bólów hrzucl1a . .Jak z tego ,,-idać, lo-izi:rnie świętui•'I w
(S)
dalszym ciągu.
Cha.rakte rystyrzne dla atmosfery w Berllnle zachodnim jest
przerzuca nie kapital6w z tego miasta do Niemiec zachodnic h
lub teź do banków Europy zachodnie j.
Na zdjęciu: Bank Berliński przy Hardenbe rgstrasse 32 w Berlinie zachodnim . W ostatnich dniach bank dokonał licznych
pr:ie1ew6w do Centralne go Banku Krajoweg o w Hanowerz e.
FOT - CAF

.Jeśli

prób y wypadną pomyślnie

za 3 tyg. „ruszy", gazociąg
Zgodnie ·Z poprzed.n imi harmo- zultaty, należy się spodziewać,
nogramam i, budoiNmi czowie ga- re za ok. 3 tygodnie gazociąg bę
by/! uruchl)ll1 iony.
mógł
zociągu Sląsk - Łódź zakończyli dzie
nim technijuż w zasadzie ukladani e w zie- Oczywiście odpowied
cznym próbom poddane zostaną
mi elementó w spaw<my ch rur.
rec:uktory c:iśmeń na
róW111ież
1'02l!? 0 cz- pr:>:edmieściach L.odzl.
Zar:a.z P? n~:.;~ r~ku drugiego,
ną się proby cisnierua
Tak więc w III dekadzie s-tym:.a potem trzeciego odcinka. Jak
nas wczoraj powiade>miła dyre:lc- nia zniknq kłopoty gospodyń
cja Gazowni LódZikiej, próba od- łódzkich. Gaz w kuchenka ch bę
ni
ciinka pierwsz~go zailmńozona zo- dzie posiadał już odpowied
st.ala pomyśl.nie. Jeżeli dals'Z'.e plomień,
Ml
próby oiimiei'l daclzq podO'bne re-

TIRANA, - Ministers two Spraw
Zagranicz nych Ludowej RepubiiKi
Albanii wystosowało do poselstwa
wł.o.i.kiego \V Tiranie notę, ,v któ ...
reJ ostro protestuje przeciwko
oszczercz ej propagand zie, jaka p1·0
wa:izi codzienni e radio rzymskie
audvcjach p:zez.naczow swych
nych dla Albanii.
w Conakry podpiPARYŻ. sana zostala V.' pi4tek deklaraci a
o przyjaźni miedzy Gwineą a Li·
herią.

· NOWY JO!tl{. - Ja•k co roku,
Narodzen ie obfitowało w
USA w s.zerei: wypadków . I tak:
6~
śmierć
spowodowały
pożary
osób, wypadkl drogowe - 310, inne różnego rodzaju - 42 osól>,
TOKIO. - W sobotę wieczorem:
podal! się do dymisjl trzej minf"trowle rządu japońskiego, człon
kowie rządzącej partii I iberalno(konserw atywdemokratyczne.1
nej), której phzywódcą jest pr"'
,
Ki.Jaj,
Nobu.s1.1ike
Japonii
mier

Boże

Z wczorajszej konferencji w Wydziale Gospodarki. Mieszkaniowej

r monta

-

D

I

••

wita. się jakość wykionywanyc h cj~a~';;!,,,~~e a~~~us~~ ~.s~~<;.d~~= dukcji leków w Pohsoo - Staro- będą
prod~owain~. w ro~~
remontów. Dość powiedzieć, iż nocka fabryka l>utobusów ma już gardzlltie
Za:klady
Fannace11- formacll.
yżsrosc tych
-ow
zalc·dwie 28 obiektów J>OISi:adalo ~oza sobą. Po dokona'!1tu nie.zbęd- tyozne,
rozpoczęly
pro<lukcjq polegać będz;ie na tym, że sto-,
t ki 'Ska · l.o' + nych zmla:n i ulepszen „Autosan" wielu nowych actykulów.
M.
in.
sując
ich mniej.s.zą ilość, uzysk.a
p;:wnc us e~ ·
. rip.
Ka.W- ma realne możliwości zwiększenia l'Oi3'"'"•''""'"'"~J· ą WYrób ,,Dia.bet-0lu"
row dotyic:z<1
się u chorego pożąda.ny efeh.-t,
przewazme
rozszew 1959 ·r. o ioo proc. produkcji,
·
rzenia z.aikresu robót nie przewJ- tj. wy.konania ok. 1.200 autot>-usów. - ,..v-p~
leku przeciwko chOl!"Obie cu- Na&ępnie zaJcłady 1,1,-ypUS'ZJC"L-:t
dzi.aJnych w kosztzyrysie.
W pierwszym kwartale przyszłe- krzycowej, ba;r<l:z;o skutec-.cnie za na rynek „MetiolllLnę",
stogo roku opuści iza1kła<l 4-0 autoł>u- .stępujące&> niewygodną w uży- .sowany ~ oparzeniu, lek
~tru?ll!
Nowością
w tym roku były sów z silnłkami
wysO<koprężnymi ciu :insulinę.
„Dia.bet-01" st.ooo- i marsikosc:i. wątroby. RoWl1!lez
umowy zawierane przez niektóre
wany jest bowiem doustnie, a w najbliż.sa;ym czasie przeprx>przedsiębiorstwa
remontowe po- produkcji anglel.s!kiej.
między
inwestorem MZBM - a
W KARKONOSZA CH
irhsulinę trzeba zastrzykiwać.
wadwine zostaną próby nad BYn
wykonawcą MPRB. Umowa zobo·
DOBRE WARUNKI
Równie cennym lekiem jest tezą kwasu glutaminoweg o, powiązywała do terminowe~o za.koń
NARCIARSKIE
„Diurami.d", używany przy scho pUlarnego obecnie leku oo.aJa~
czenia remontów. W przyszłym
roku wszystł<ie przedsiębiorstwa Do p!ątiku tylko na niewielkim rzen:i.ach dróg moczowych. Bę- jącego korzy.stn:ie n.a korę moz..
remontowe będą zawierały podob stoku Białego Jaru pod Snieżką dzie Oll'l mógł eliminować do- gową.
ne, kwartal ' umowy_. ~mo~y te możir.a było jeźd;;ić na nartach. W tychczais &tosQwa:ne za.strzyki i
o~zwolą_ na p~wną reJomzaCJę r?-1 nocy wairunki śniegowe w Karkobot, zas wlasc1we rozp~anowan!e noszach uległy :z:nac.z:iej popraiwie leki rtęciowe, wykazujące czę
prac pozwolt na szyb1ue zakon· i w sobotę ra:no ąetki narciarzy .z .sto ujemne działanie ubo::zne.
czenie remontów,
Ka•rpa·cza,
Svklarskiej
Poręby, Jest to również lek doustny.
Podczas gdy w bieżącym roku Międzygórza, wy.ruszyły w góry z
Już od nowego roku Sta:r0Łóc1ź
otrzymała
180.600.000 zł na naii;ami na ram10nach.
gardlz:kie Zaiklady za=ą produremonty i podłączenia, w roku
19ó9
kredyty te
wzrosną
do
120 PAR
190.3~0.0GO zł,
a w roku 1960 do
WARSZAWA (PAP). - Na za•
NA SLUBNYM KOBIERCU
22u.ooo.ooo zł.
rroszenie Rady Uczelnianej ZSP
w przyszłym roku mniej będzie Swol!sty rekord padł w Byd~O..<:z.·
Uniwersytetu Warszawskiego przy
nar~ckań ze strony lokatorów na czy w o·kresie świątecznym. w
cią
nieszczelne <>kna i podłogi. Do· gu <liwóch dni aż 120 par stanęło
je-chafa do Polski 13-osobe>wa grutychczas bowiem prost<> z wago- tu na przysłowiowym „ślutmym
pa studentów
uiniwersytetu w
nu mol<re drewno wysyłano na IJcobiercu".
Dr-ukseli, która spędza zimowe
NOWY JORK (PAP). - Kilka- przeszukały one rozległy obsza[" budowę. Obecnie zaś przetlsiębi-0r
Poci hasłem „Zbrojenia atomoferie świąteczne w naszym kraju..
naście samolot.ów i helLkopterów „zielonego pi.ekla", ale ni.e za- stwo dysponuje zapasami suchegoj
we - samobójstwem " zorgani·
W WOJ. KIBLECKIM
Belgijscy studenci przebywają <>-krąży
zowano w <>Statniclt dniach
od pi;;itku wieczór nad uważyly żadnego śladu ani ba- di·ewna.
KWITN"Ą
FIOŁKI
wcnezu•e],>;>k;e
'ha·gnistą dżwngl<l w delcie rzeki lo•nu. an·i zalogi,
beonie w Zakop,meun. W stolicy
Rów.nież W przylSZlym roku 7„R W woj. k1elecokim nadal patrnJe wiec w Di.isseJd.orfie (NRF).
Przemawiały
na nim dwie Jami.a•s.t dotychczas bud.>OWanYCh niemal wiosenna pogoda. T0<też
Ormako (W91'.l!ezuela), gdzie we- M.t;11sti:;r_sty.>c_:i
Tatr gościć będą Jeszczf' kilka dni
Komunikacji oznaj budynków go.s.podarczvch z ce- lintensvwnie
które znajdowały się w
rozwiJają się te kwia- ponki,
dług .nie potwierdzanyc h iinfor- następnie zwiedzą Kraków 1
Hiroszimie w czasie wybuchu
mt.o poznteJ, ze poszukiwarna:r ru ; · _ """'· .
.
51iOs,
wać
do
ty,
które
kwitną
wczesną
w10sna.
0
mncj l mial zakol'lOZ".fĆ lot przez objęto cały region delty Orinoko. %·.e1
""~Zie &"tę
.
w niektórych ogrodach w' połud- atomowego w dniu 6 sierpnia Warszawę.
Atlantyk bryrt:yjski lbalo.n ,,Mały
1945 r. Obie młode kobiety są
Balon „Maly Swi.at" wystarto- ie~ budi~ pref.abTykaty ,zelb:: n~mvych Po<Wia.tach ll.akwitly
fiol.
Studenci Uniwersytetu War~avt
w wyniku działania promieniowal 12 grudnia z Santa Cruz wl towe. Dz.7k1 temu skro~J :"t~ k1.
$wiat".
wania
radioaktywneg o nieuleskiego złożą rewizytę swym koleTeneryfie
(Wyspy Kamaryj.s:kie). ~as. trwam.a b~ komo_I"ki z
W piątek radioamatorzy wene, ...___
, •
czalnie chore. Pozostały im
zuelscy powiadomili wł.adze, iż
w skład czteroosobowe j załogi I~ miesięcy do. ~ ty~-0dm:. A Popełnił samo„OJS~WO jeszl!ze okres życia wykorzy- gom z Brukseli na wtosnę przyszłego
roku - w okresie świitt
stują . na podróże
w d:!.peszy radicxwej z „Małego balonu wchodzą: 51-1.ętni Arnwld k>CL~t wykcmanfa. będzie mz.szy
po całym
iJ
li
świecie
w celu propagandy
Wielkanocy.
$wiata", któ:r<\ odebr.ałl 26 bm„ EUoart, kierownik wyprawy, j~- o 'lO proc. w stoi:>unku do tradyantyatomowej.
:podano, że balO'!l. wyl<ldował w go 20-Jetni syn Timothy, 32-letini cy.ineg? t:u<l'°:'J:mctwa z cegły, wstydząc się
pobliżu miasteczka
Ped.er.nales, naiwigator Colin Maudie oraz je- c„ _na.iwazmeJszc:, wyikQIJl:"'wstwo
żona Rosemary aeżącego nad Atlaintykiem w póJ- go 30-lełmia
mcozna paw;ierzyc robotn.ik<>m o
I..
&~-0.S:lllll·k~o. niższy~h kwalifika!Iloonyrn zakątku wielki ej delty kucha.rz i fotograf.
Orinoko. R&Wnocześnie z lotruW czasie dwutygodnit:7W ego Io- CJ~h, elurn:nu1ąc pracę murarzy,
Na tarze kolei'""~ w miejprzebyli ooi ktorych w dalszym. c:iągu odems1ta !Ila Trynidadzi.e, wyspie po- tu przez Atlaintyk:
~„ J . . .
w.a.my brak. W mia<rę p.otrzebo; SOCYW>ośoi BiaLa, w pow. "Wieluń,
;tożo.nej o kilka mil na pólmoc od okolo 5.100 kilom()trów,
budynek giospodail'czy morze byc zn.a.leziono zwtoki młodego męż
Peder:nales doniesiOJio, iż w porozebrany i pmenń.esi<>ny w mne czyzny.
bliżu tego miasteczka wldzian(")
U.stalOl!lo, że byl to
tniiej0c:e.
jakiś dzLwny pojaw po<w1etrzmy,
Zbi.gniew w. z Bial€j. Popełruit
W da1..«zym ciągu - tak iak on .•.amobójstwo, w.s:tydząc się
;pl"'.i:ypu=aln ie balon zniżający
tio mdalo m:iejs..--e w roku bieżą- ~radzieży 700 z.l,
6ię nad ziemi~.
które zabrał
W pobli.że Pedemales skieroc;yrn - pr;zedisiębionstwa remon- .swemu. pra,aodia"'.'ą:• mi~t;~vi
wano natychmia5t ki1ka. weneBONN (PAP), '-" Jl.tięd;zyin.a txw,;e będą się ro.zliczały z ma:te- sze~.sikiemu KazmuernoWl Ząo
zuelskich .samolotów
pa.trolo- rodiowy kom:it~- b. wil'.żn;iów rfalów budowlam.ych, które były lrow.1.
wYCh. Do sobotniego popoludm:ia D.acharu podją
Zbig;ruLew W. uoz,yl się u ZąbBrukseli u- wylror7.;y.stywaine na poo:rezcgól(J. Kir.)
lm zaiwodu,
chwalę w SPl' wie
·
utw<lmenia nyoh budowach,
na terenie b. obozu k<micentra- ._,........,,...._,...._
.........,,........,,...._._......,.,._._......,.,._....,....,....,....,....,....,,.........,,.........,,.........,,.,__.,.._....,
_____....,
___....,..,....,,...._.....,_,....-,....,,.,,..-,.,,..---.....,--.,.......,,....,-....,_....,-._..-._..-.___ ,.....,-,.._-. ...,_-....,... .,.....
1
_....,....,_....,
cyjinego w Daobiau (NRF) muZaJ:ażieruia roz'b""'~..,......_
zeum li wznti.E!Bieo:ria poln1niiika.
~WJ
..-Muzeum ~e w jed!l:cym z m)llSJ:u ·Włók:ieruniczego
uniwernalne - bo takich niie ma.
często
1
inż„
1M1AkJu-fiAJAANt11 '
bamków oboooiwyc.h.
się 2l!Ilieniają
(uzależnione są
- a jako krosno r<>Zlpl"a.oowane
Komitet
zwraca Się
dJo od przyzniamorciJ. kred:Y;tów ilnwez isa:eregu wariantów i mogące
Pł WEŁ
wisrzystlki.cll b. więźniów Daicliau .stycyjlll,ycll) i nie UStalOll'lo je~
być w tych waiI'iaJntach dostari :i;n:rzycii osób z prośbą 0 prz.e- szcze ich o.staiecznego zakresu,
prezes Stowa.=Ys:zien ia
cza:ne różnym branżom przemyikazani.e
dokumentów,
książek
i
pozwolę
słu
wlókien:nliaz;ego,
więc
sobie
jaiko
przę
Klub' MlędzynaroooweJ PralinżYi?lierów Wlókienntk6w
innycll maiterialów o
i sy ; Ksląźk1 organizuje 30 bm.
obolzie. <lzal;n;ik - pruidstawić OOIO>b:isty
o godz. 19 w sali Imprezowej
które tlJ05tam.ą u.mieszc7Xlll'l€ w punkt wtidizenia, który oc:zyw:iś
JAlUE SĄ P<>TRZEBY
(I piętr-0) - „Wieczór muzyczmu.zeum. z cla:liem 1 styc:zm.ia cie maże PQ2l0Stać ~bn:iiom:Y.
W TEJ DZIEDZINIE ?
ny", poświęcony życiu i twór
og?<JIS'llOiily :llOOtlaonie międ.zytn;an>
czości Giacomo Puccini'ego z
Według inojej oceny, z posiaokazji setnej r.ocznlcy urodoawy konikum na projekt pomW przędzalnia.eh bawelnia.nych
dzin komp-ozy.tora.
niJm w Daclll!l.ru. W kioin.lrursie danego parku ma.srz:ynowegio na- leży w okresie do roku 1!170-75 d7li !!laczelny k!omstruktor, mgr wiek maseym przedstaiw.ia naW pr~gramie: a.me, duety .i mogą wziąć u<liz:i.ru WiS2;y\SiC'V'
wymienić ll1Ja. lllOIWe:
inż.
Dutkowski,
nie
jako
krosno
plastępując.a
ta:be1a:
I sceny zes11<0lowe.
stycy archJi:tekci, którzy „w jaWstęp i słowo wiążące - Bokiejś fornrie U10Zestni.oz:y1i w ru
W izylslią-c:acli sztuk w r,- 1956
lesław Busiakiew1cz.
Dl? wymiany Do inoder- do 1900
ahu opO!Ml",
1901-1920
1921-1939
1940-1947
po 1947
nrizacji
31,7
% 25
2U,5
1
21,8
Ozy

teg~ny

plan remontów będ>:de wYk<Jtbllllly? Czy popn.„
wiła. się ja.k-OŚć robót wyk<Jonywany ch p:rv.~ poszczególne brygady
MPRB? Jaltie Sił la-cclyty na r<r~;; 1959?
Na te i tym podol:xne pytan!a Jswneg10 ~ prac. Trzeba je
uzy&k.aliśmy '\VIC!2lOI"aj wyczerpu- dn.ak w tym miej.scu dodać, i.ż
jącą odpowiedź
podazias konfe- p!rZedsiębiocstwa remoo1owe zarer.cji µriasowej, 2l01rgan:i.zlolwainej kończą kilkanaście
rem0>ntó•ll
pm:ez "Wy<lziail: Goo:Po<l=ki J\.lie- przewidziianyc h w pl.runie na rok
6llk.a.niowej,
1059. 'l'ai'k więc, plain r:zee:wwy
Dotychczas, roczey pla!ll rze- zo.stam,ie wylw.nany w ponad 100
crowy remontów kapitalnych b'.l procent. W tej chwili poszcze<l.y.nków wyikQllaly dwa µ..-ze.ds.i<; gólne MPRB ziakońc:z;yly remcmbiloi-IS!twa: MPRB nr 5 i 6. .Plan ty 504 budyn:ków, co stanowi
m:eaziowy w za.kresie remcmtów 92,5
pmc:. pla111.u. Natomiast
1 pod.łączeń będzie wykonany z t.liejskie Przed.sjqbions twa In.st.a
tym, że kilka robót przejdzlie nia Lc1'cy j"1e dołmn;ały 551 podłąa-,;ei\.
ilXl<k lllal&tępmy z powodu zwiękW tym roku poważnie p0<p•a-

Studenci z Belgii
bawią w Polsce

,, Mały $wiat'' zaginął
W delcie Orinok o irwajq
intens ywne poszu kiwan ia

Przeciw zbroieni om
atomowy m

I

I

dokonane1• k d •
ra zae,y

Muzeum i pomni•k
w Dachau

Wieczór muzyczny

Prof.

·~·

w Klubie MPiK

PRINDI SZ

Maszyny... maszyny•••

~--

............

_____

w.n.z:ecio.n baweln.ia.r.sldc h
krosien bawełniarskich
wrzeC'1on na welni, czesanke>wlł
w.rzecion na wełnę zgrzebną
klrosleń na welnę
kr<J5ien na Jedwab

S. t P.

EUGENIA WRÓBLEWSKA
z Ciesielczyków
przefyws-zy lat 55 zmarła dnia 25 grudnia 1958 roku.
Pogrzeb odbędzie się dnia 28 grudnia br. o godz. 13
z kaplicy cmenta.rza przy uL Ogrcdowej, o czym za-

Są ł-0

wiadamiają

MĄŻ,

c~+:fach, zmarł

Po ci;:-ch
1958 roku, przeżywszy lat 62

C()RKA 1

ZIĘC.

w dniu 25 grudni.a.

Al

S. t P.

ALEKSANDER WOlF-W!LKOWSKI
dhtgoletni pracownik P.Z.U., b. więzień obooów
hitlerowskich .
Pogrzeb z ka.plicy na Starr~ Omenta.rzu katoliekłm
przy ul. Ogrodowej odbędzie się w niedzielę <lnia 28
grudnia br. o godz. 14, o czym zawiadamiają pogrąże

ni w

głębokim

smutku

-

ŻONA

=

sP&N

-

i RODZINA.

Dnia 26 grudnia 1958 r<l'ku Zma.rla. w wieku la.t 79
S. t P.

WAMlilA

z KłoczkowsUch JUSZKIEWICZOWA

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
SYN, SYNOWA, SIOSTRY, ERAT i WNUK.

I

"Dll

Dnia 26 grudnia 1958 rGku zmarł, przeżywszy lat 54

S. t P.
FRAN(ISZEK DYUK
Po.grzeb odbędzie się dnia. 28 grudnia br. o godz. 14

i. ltaplicy cmentarLa katołickiego na
mwiadamiają wszystkich przyj<!dół i

liczby uwzględniające
sl.a;n obecny przy 3-zrrvia.nowej
pracy i 27 mili.<Jm,ach ludności w
Polsce. Biorąc pod uwagę, że
przemy.sł włókierunic.zy zartrudinia
olk. 70-80 proc. kobiet, nie jest
do pomyślenia, aby m<Xi:na bylo
ciągle pracować na trzy zmiany.
A przechodząc 111Ja. dwie zmiany,
nalefałoby jeszcze d-Odnstalować
ok. 850 tys. nowych wr.wci<l'll
bawełnia.l"Skich, czyli
do r<J<lm
107 5 przenzyru bar;vel:n:laimki. pe>wiTuien po.S<iadać 2.550 tysięcy
wrzec:ilQ\ll. przy 27 mln. lud'llJOŚci
LiC7.-ąc is.ię ze WZI"O'&tem ludności
do 35 milionów w r. 1975, in.akżal<>by pocltni.eść potencja!
produkcyjny ,p.r:zęd=lń bawełniar
ski.eh o ork. 9. OOO wrzecion na
każ.dy mililQ\ll.
dodatkowej ludnOOcl, ozyli o 720 tys. wu:zecńon,
oo ra:z;em ma 1975 r. stanowdlo
by 3.270 tys. W'I'IZeai<>n W i"UIChU.
INTERWENC JE ODNIOSŁY
SKUTEK

Po,,,<>Tzeb odbędzie się dnia 29 grudnia, br. o godzinie
15 z Im.plicy na Starym Cmentarzu l\a.tolickim przy ul.
Ogrodowej. Nabrni:eństwo żafobne o<!prawione zostanie
w dniu 29 grmJnia br. o godz. 9 w knściele św. Krzyża

Delach, o czym
kolegów
ŻONA z SYNEM.

W Y'Chodząc z p>O'WYŻ&Lego rozumowand.a widzimy, i-?: przed
przemyis.l:em budowy maszyn wló
kienn.iazych stoi zadanie dootarczerua do :roiku 1975 cik. 2.ll6o
tys. kompletnych wrzeciOi!J, bawctnia.rsk:ich, nie licząc k1'<J1Sien,
kompletny-eh wrzeciQll
wełny
zl.".T"...elmej i maszy.n wyko11czalnkzych,
Zaznaczyć na.Je'"', że ··-iUtli~J
w>•
wa analiza moiżliwości produkcyj:nych i usilne :interwencje
Centr. Z.a<rZ. Bud. J\f.a.""'""" Włókienniozych
w
Mi:nisterstwie
Pnz•rnzy.slu Lek.kiiego odmiooły
skutek i przyi21Tla111e kredyty :na
ro1Z.budO>Wę
?..aikładów
budowy
maszyn włólden;njczych, z3p.ęwnią w ostateczności wzrost .Pro

·-J··

d'lllk.cii w,;z.ecio.n bawelniiiar~Q.Q..

"

1608
40,2
312
298
7
7,1

696
32
194
208
4,8
4,4

62U

_,

62

-·

zakładów
p!-zedsta.wiać
roJ11iej

która po l"O!ZlbUdmv:ie

okres
il.o 1900

% 62

Przęd.Wnie

1901-1920
23

odpadkowe:

1921-1939
'1,5

l940-1950
5,5

po 1950
5

l

Jeśli weźmiemy
pod uwagę, ły zna.c.zm.ie ska:xxmndej.srr.e i w tym
że razwój śr<>dków produikcjl we glównie leży przyczyna powoj~
włókien.."1.ictwie przypada glów- nych braików naszego przemysłu

nie na lata po 1930 ro.ku, a bu- włókienniczego.
dowane przed tym maszy,n(Y nie
ZaróWll'lO wiek, jak i mala
odbiegały zbytnio od tych, któ- zdolność produkcyjna przynoszą
W 1960 r. - 25 tys. komplet- re wyJJllhSZCzano na cynek je=e w rezultacie n.i&ką wydajność
nych wrzecion;
w 1961 r. - w wieku XIX, to wówmas mo- maszyn i pracy ludzki.ej. Wy50 tys., 1962 - 80 tys., 1963 żemy powii.edmieć, że w polskim pływa z te~o WIIliosek, iż należy
100 tys., 1964 - 100 tys.. a od przemyśle włókienniczym posia- za w.sizeLką cenę intensywnie
mo
1965 r. do 1975 iI'. - 150 tys., damy ()kol.o 65-70 proo. ma.szyn dernizować i
budować nowooo w sumie do roku 1975 da reprezentują.cych teehn:ikę XIX czesne za.kłady, bo każdy
rok
nam 1955 kompletnych wrzecion wieku.
zwłoki cofa nas w nnwoju.
bawelnta:nskic h, ezyli pokrJJe
Poza tym n.a utratę zdolnooei
za,p.Cl't.rzebowairuie w Olk. 82 prx.1C. produ.kcyjnej tych ma.szyn wply
JAX MODERNIZO WAC'l
BraJ]rujące 18 proc.
na1eża!oby nęło wiele inlilych względów,
a
j eszrc:ze dopel:n:l.ć z importu.
przede wszystltim dewa.sita.ej.a oA ter.arz; krótko o drogach 'l;
kupatnta oraiz ~ wspólcrzyn możliwościach modernizacji staPrzejdźmy do następnej kwenik wykO!'ZYl-<>tarria w latach po- rego pail"ku ~ego•.
stii: jak prze ds ta.wiać się będzie wojennyciJ. przy dotk11wym braMOl!m zdairuem,
na.leżałoby
ku odpowiednliej ilości i jakości. ~ć dokładną amaTuzę
części zamiennych,
PRODUKCJA MASZYN
poszczególn,yc: h zakładów
J)O(i
NOWEGO TYPU:
względem budowla.nym, lllM'ZYDOR6WNUJE
nowym
MY
USAi
energetyca;nym
, ustalaR<Ol'LWią.zainie
poszczegóh'zyc h
ik-Oll1Stru.kcji, nowe
Pod względem sto<pnJa wyko- jąc które zaklad'.Y oplaca się mo
oryginalne
derni=wać, a które p<llZJ05taiwić
koncepcje, nowe id.ęe w prz.ejścio rzystania maszyn dorównujemy na ,,wytl1at"ci.e'·.
wym ulepsmndu starych kon- Sta111QIID ZjednOC'ron,ym A .P.
a
Unikać należy oceyw:iście mostrukcji, śnri.al:e i wn;ikliwe po- dystansujemy znaC'.Zllie kra.je Eu
demiiz.acjd za.kładów, w których
dejście do pewnych zagadiruień i r<ll[)y zachodniej.
kcszt moderniźacji budyuików
nowych r<J(l;w·iązań,. kOl116bruikcyjW krajach Europy mohOOniej (zmml!la stropów, &chu plus enych zapewniają naszemu przemimo
znacznie
niższego wsp6l- wentualnych dobudówek,
przymysłowi budowy ma.szyn
włó
kielllniczych samodzielny rozwój. =ynniika wylrorzysta:nia ma.szyn, budówek, nadbudówek, zabudónia nowe inwestycje przeZirlacz:1 wek
i
podbudówek)
wynosi pra•
W zmsa<lz;ie Zjednoczenie .Przeprzeciętnie
3
procent wie tyle, oo k06Zt nowego bu•
myslu 111:a.szyn Wlókieniniczyc :h się
funduszu
obrotowego.
W
dynku.
śmi.alo opierać się m-O!Że nia. wlal'>
zaś
nawet
wówW zakładach nadających się
nych lwnstru1kcj.ach . Zakup in- Polsce
nych licencji nie jest wyikluczo- czas. kiedy niie mielibyśmy ni- do modern.izacji (<dotyczy tylko
<'".Zego
<1o odrobienia w IS't101Sunku przędzaJ.nj ba.wełnia.."Skkh) naleny, choć obeC!l!ie nie ma palą
d<> :iJil:nych krajów, a chcielibyś ży ·wprowadzić znany wszystkim
cej potrzeby,
my jm tylko dotrzymać kroku. przędT.alnrikom nowoczesny skr~
""'~'1°nn1· s·n·y m· wes•-·wac· w n.-e
Ambicje kO'!l&'LTtJJktoró\v oraz "'V"
'
""
eony proces technol<>gi~y.
„„~
za.mierzenia konstrukcyjne idą mysi włókienniczy około 1,5 miDecyzję wyboru procesu
tew tym kierunku, abv. w 1965 r-0- Harda ziotych :oo<:znie. Ze wzglę chnologiczneg
o pow'n;ien wyprze
~-'-ak na """~~iki „ropo"łczu-i
ku wszystkie obecnie bud@wa.ne du J· """''
.
"'J~~
n~
J „- dzać dobrze przemyślćlllly i opramaszyny były na świat-Owym po- ndik w:i.:lw1rzystiarrJ.jia. . ma.szyn.
jak oowany plan przędzenia. i prze..
ziomie. Szereg ma.szyn już dziś i J?<>:Vazr:e za.oofame przemy.slu prowadzone próby
wyprzędu,
m<JoŻna za.liezyć do cz.ołówki
wlóikienrn?Zeg o w Polece, . su~y
Nieroleż.n.ie
od modernizacji
te
niależaloby
odpowiedni-o n.ależafoby rocznie doó:nma!owa6
Dotychczas 2Jalmpoono (w ro-,-iwiększyć. Wbrei,v powyż.s.zemu
ku 1940) tylko jedną, licencję rozumowam:iu nakłady inwesty- Qi'r:{. 20 proc. nowych kompletkrosna f?a,urtTa. lecii;. jak ;twier-:_ CY.illle w' lartac,h .wwQienmrch by nych wrzeoi.o.n yr llOIWYc:h ~
dacb. .
będzie

się

więcej naJStępująco:

•

I

IO U

WYST-A-RTUJE
PIERWSZY

W licznych cwsopisiu.ach na
calym świe:::ie od lat p;s 7.e się
jądrowe .:p
n.a lemat napędu
san1olotów takt że czytelnie:'
mogą odnieść wrażenie, iż 1x·a.h:
tyczna je~ real-'za•cja jest rzr..Jak
lalwą.
i
czą oczywistą
jest jednak w rzeczywhstości 1

W

CIĘŻKIM

TRUDZIE .•.

zgromadzeni na
ostatniej l\onferencji A t.omowej w Genewie, mieli okazję
przy.sluchan.:a się kilku wypo\Vie<lziom f.a·~'hoi.vców na temat
napędu jądrowego samolotów.
Jaok się okazało, pa6iępy n.ie
są tak bly.:>kawiczne.

J edJ•nym dotychczas prakją
tyc-znym źródłem energii
dr-owej są rea,ktr>ry roq.szc-zepieniowe, w których energia ta.
wyzwala. się na skutek swoistegu r-0rz:padu uranu itp. pierV\7mystkie obecne
wiastków.
pmjekty opa;te są wlęc na wy
km-zysta.niu tych ciężkich i nie

DO DAT EK H I EOZ I El NY\
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p-węcznych

„pieców aiollUlJak wia.domo, reakto-

wych".
źrót.l!f
potężne.
ry stanowią
niebe-zp.ieC'Z•
promieniowaf1,
n~·ch dla życia C"Złowieka•. Z te
g<ł też powoou mu.sza, 'one b~'ć
ol-O-C7.onc grubymi osłonami o
znacznej ma.<:ie. To właśnie
ut-rudnia praktyczne wyko~
,5lanie reakt-0-rów do napęd11
sa.m-0!.<>tów. Jak wykazały obli
(opa.rte na starszych
«'!Zenia
danych) - ciężar koniee-znych
musiałby
osłon bioiogicznych
być tak -znaczny, iż silnik ją
drowy z reakt.ocem nic byłby
w s!a.nie unieść CIMcgo samolotu w powieln:e.

,,N im f a ''·
I

SAMOLOT
ATOMOWY ·

Specja1iści,

I

o k~iąikaah

•

noweli·
!\'a b::-al< produkcji
ilt:vczneJ nie mn:i,na się u nas
uskz~-.lać, p<>nieważ

wszystkim

Badan~ mmliwości
zn1i0icj..sz„eriia ciężaru konie.cz-

kilka lat.

nych

i. nJl. powierzchni

o;;lQ<ll

zie~i. i w f.!O'Nietrzu . . W wiel-

kim ameryka1'1sik:m

ośr<.'<lku

a-

tomowym, O.ak B.id>le, skonmaszty,
struowano s;Jecjalne
p1·z:y pomocy których wyciąga
no odpowiedni reaktor jądro
wy wra.z z Oli;l:ona·mi na Vv"JS<>metrów
kilkudz'.e&ięciu
kość
nad ziemią. Inny reaktor uwe wnętrzu om;esz<lZOno
gromnel!o samolotu Convair
Wmontowany tam
NB-:\o H.
„piec atomo-..vy" nie slużyl w
tym wyp-a.<lku do n.spędu. Wydo
korzystywano go właśnie
zbadaąlla problemu O&lon.

PIEC W ·SAMOLOCIE

cy pisarze

Dl.ate~o też

problem

osłon

cią.g

S

Dość

z przeszafirowym

na<l
lotu
Czarn y m Morzem i 0<śni.eżonyNam i 87.CZ.y tami Kaukazu.
res zc'.e ziemia! ·
Ale cóż się to st.alo? Cói za
~wa ltowna. klimatyezna metaW :Mookwie ziąb,
morfoza'.'
praży
slooce
tut.aj
a
n '.em ilosiern ie. za.ś na rrieb'e
w kr ą,;, ani skra·wka chmurki.
Hen, n;i. hory„onc'e wi<llnieje
<l·~ "ieżony 1>zc.zyt A.caratu, na
k t órym wg B iblii wylądował
ponoć Noc. Pow.!etrz,e prze.•yotula jakby
sloń·cem
cone
plaszcze m oak podnó·że góry,
w ie<;z.1 '.oe -bfaly a =zyt niby zw ierciadlo odbija prom 'en ~e i błysz.czy.

Jest w nas'Zej ki nematogratii pewna dzi·w-

\i.:z,~lędu na to, że
się publiczności, ale w
żadnych nagiróct, kra-

Dzi\vna ze

n ie tylko nic podoba

nie o·trzymnje

a:ni

J-Owych

Oczywiście

.zagranicznych.

wszyscy już wiedzą.,. że jest nią dubbing.
Zanim powierny o tyn1 cudownyn1 środku,

spróbujmy
Cóż

rozważyć

przemawia

wszys\,lde pro i contra.

za

na
wp~·owadzaniem
językowej?

ekrany fil.mów w polskiej wersji

Przede 'W'S:zyshkin1 c-h;'!"ha bez.spo·rne

zar.rad-

nienie - napisy. Napisy są plagą fih~ów
opartynh na dia.iogach. bo za}mują oobą d'\lża część ot>ra2Ju. <>drywa!a wid.za o::l zasadniczego pola zainteresowan ia ja•kim powin ie.n. być właśnie obraz. a co najgors·ze bar<l7o rza::lko oddają wła$ciwy sm~k oryginalnego diaJo.g u. W wypadku zaś :filmó•w barwn y ch napisy są naj<."Zęściej tak tt'Udne do
od.-c~ytania, że wszys1rkie wyżej \.Yspomnia,rne
klopoty potęgują S·ię w dwójnasób.
Drug-i argument, WY&UWany bardzo często
w dl""k;usja·ch poslada wątpliwej wadości
cię-z.ar

gatun'kowy. ,Jest to argument ,.na za-

granicę"

typU:

wpro"n•dzono
wszys-cy

są

„wszędzie

na

wersje

kra.jowe

Zachodzie

języlko··.ve

i

zadowoleni".

Kontra.r-gument nasuwa się na.tychmiast.
zadowolony jest 7.
Otóż tak zwany Za·chód
oglądania własnych wersji językowych 7. powodu. który można nazwać po prostu przy-

z.wycz.ajenie·m. 'V' okresie walki o wpro'\va-

dzenie

dźwiĘ>ku

ręką.

błażliwie

jasno i otwarcie z d?·
sp<>tyka01y su:
rza,dko. Toteż jeśli 2~Y
sic; ta.l<a pozycja ksiąiolwwa .. nie
wolno jej pomijać milczem~,
Mówiąc

brą

nowelistyką

dosyć

Opowiadania zawarte w tomie
pt. „Nimfa" różnią sir, mii;dzY
sobą co do- tematyki i nastroju, dlatego ież nie dadzą się
jakiegoś wspól·
sprowadzić db
nego klasyfikacyjnego mianownika. Lecz mimo t-0 - zarówno
w neści, jak I w ronuie tych

nale:r,y Po;t~1cs_c 1
meJ J~S\
podkreślić to, co w

przeciwnie -

.ist-Otnym

walorem.

DG

ta.kich

..

7ł
Już:

n.a S!lr. 4)

do kin,

właśnie

dubbing

był

jednym z plerwszv·ch systemów, który roz-

problem wielo,ięzycz.ności filmów. Ale
bvto to trzydzieści lat temu i public.zność
tym łatwiej, że
zdazyła się przyzwy-czaić,
znana jest dość powszechna na Zachoozie
p02nawania obcych języków.
niechęć do
wiązał

wręcz prze·c iwwita>my każdy przejaw
e<hętnie
dość
w:v·ol>raŻll'li
da.ią·CY
obcości, każdy prete.kst,
możliwość pir:zenieisienja si~ '\V ja.kiekohvie1k
obce regi<l'ny. Niezałeż.nle od te•go czy tr.ze-

W nasz,vm kraju nat lmiast

nie„

ba takie pr:rejawy w s.poleeze!1stwie zwa•czać cz:v podtrzymywać. nie można n•kogo

us.zczęSliwiać \\Tbl~W Jett·o woli. Nie mo7.n.a
też zapomrnać że patriot~·czne pobudlki pov.t inny przejawiać siG: nieco inacr..ej niż p!'ze.z
zabiera.nie a.ktor<>rn głos-u. talk wa!i.n~o elt>mentu tworzącego rolę, a częs-to i cały kll-

ma•t artystyez.ny filmu.
Punktami decydu_iącymi w S'P>l'awie polsktch wersji językowych powinny być r,iprawy związane najśc i ślej ze s·troną artystyczną filmu. a więc powinno sio mieć na uwadze prz<>de wsizystk1m to, aby nie zubożyć
oryginalnego ·dzieła, a dać przy tym. wersję
zro11umiała d:ia public7mości. Jed~·nym chyba wyjti-ciem. do czasu aż wymyśli się ja•kieś
lep.s:ze, będzie bardzo stary pom;\'sl wyp'l.tszcza
nia na eoluany dwóch 1k opii tl"go samego filmu w dwóch wersjach - -0ryginalne•j i pc1\skiej; o: je·dnym zastrz·eileniem, czy może
publiczność informożeby
ostrz~·eniem wać o tym. Nie każdy chce słu.cł1ać g.as·k ona.ct Cyrana cre Bergerac po polsku.
Kto wie. czy większym barbarzyńst>weom
je&t oclbiernnie głosu artyście, czy też p~zy
s-łan1anie obrarzu na'P~sam.i? A

może

wla8nie

' najwiek.sa:a wkodę ponosi aktor po-clL~ładają
cy swój głos pod cudzą poSl'cać? W każdym
rn:zie czas bytby za·stanawi ć się. nad tym i
Byl'!
rozs-ądne J'OZIWi~eanie.
mależć jakieś
\ "'1k-0 - pO\vtarzam - nie uszcz<",śli,wiać mlkogo wbrew je~o woh.
:&WA NAGU.Rs_KA

p·ro-

,, \Vielka

wroclawskieu,
ba" 1 in.

w następnym numerze
podamy szczegóły
naszego nowego

wyst~pu.ią

uLworów

chy podobne,
rzają.ce sie,

PGR~u, a

atrakcyjnego

KONKURSU
dla najmłoduych
Czytelników „Panoramy"

..

pewne ce-

zbliż001e,

poWtll·

\Vla.~nie na nie

trzeba zwrócić uwagę.
W opowiadaniach AnnY Kowalskiej uwydatnia sic; z duzi\
prossilą mMyw rewaloryzaejl
tego człowieka - demoru;trowanie jego cnót i zalet, ulcr;vt·ych
często pod szors~ką i pospolitą
powloką. Motyw i.e-n najbardziej
do
dochO<lzi
prukonywaiąco
w opowiadaniu tytulo•
głosu
gdzie w dziewczynie z
wym

potem „służącct'. od ...

kry wamy wra.z z aut.or>tą J,~t.ne
skarby dobroci. wspotezucia. l
Cz_r.sto
ludzko-.;ci.
prawdziwej
prLewija sii.: w opowia.da.111acb
Ko-walskiej elegijny wątek samotnej starości, p1-LY czym W
najbardziej cha.t":i.kterystycznym
utworze
względem
tym
pod
autorka ukazuJe na.;Jrodzaj tej starcz~J
samotność wsród
samotności:
„swoich"~ wśród Iud.7J niby blis„

„Utopia"

7;

smutniejszy

kich i oddanych.
Ale o czymkolwiek pisze Ko•
walska, JCJ styl jest zawsze
,:pełny",

treścią,

lton.kretny,

nasy~ny

wszelkich
od
wolny
którymi nieraz ten
uzamaskować
i ów próbuje
bóstwo koncepcji I nieudolność
nami~k,

;>isa.rskiego W'Yrazu.
Uzupełnieniem zbioru opowiadziennika"
dań są „Fragmenty
lat U!Sl-1954. zasadniczą ce·

z

cbą tych bardzo osobistych no•
tatek, a zarazem tym, co st.a.no"'i "'„..r..wny ich ur-0k, jest ctĄ·
gle "przeplatanie sic: spraw bła
hych l codziennych ze spr11.wami wyższego rzr,du I ogolneJ
natury, pt"lY czym . te osta_u11e
ukazane sr bardz<> mteresu,1ą,co
kształtujący i
czy;,nlk
jako
bieg r-~cczy powzmieniający
raze~
to
szednich. wszystko
daje auoorce wiele spos<>bnosel
do celnycb . uwag, stwierdzeń,
co pod.nooi wage
spostrzeżeń,
całego torou.

S

Gadał dz.iad do obrazu
na dziedzina.

swój dorobek szcregie1n ttinteresują.cycb pozycji, jak

dwutomowa powieść o Fryczu
wolbo~
Modrzewskim („ Wó.łt
ski" t „AstJ.""ła"), ,~Opowiadalt:!a

Ararat nie może się równać
z hi.malajskimi gigantami. rnczy oob:e bow'.em tylko 5165
met!·ów. Maluczko to jednak
n:e jest, zwlae=za, gdy się
Rysy czy
przypomną nasze
GiewonL
N'.estety, Araratem zachwycać się można tylko na odległość. Tu w Armen !i jest on
krajobrazie i
tvlko tłem w
Góra Noego
~:czym więcej.
bow'.em 40 km w glębi
Jeży
terytor:um Tu~·cji, a r.uyl w
All karz,e n:e lubi. turystów z
pobliskiej Armeń.skiej SRR„.
amochód <S'Zybko toczy się
ku śródm:eściu Erywania.
tu , })Bchn'.e
Wszystko
luW.s.chodem. egzotyką. I
dz'.e i domy, i... samo powie-

już wrażeń

~od'1.t1ku

·wzbouaciła

1

niezwykle

ląduje.

nares.r o:e

stąd, że · POC'Zątkll.ill·
wybierają sobie ja-

szki<!u każdy nied<tstatek,
każde po-tkni<:cie uw~·datnia sl<:
dalece, że trudn.o na t<ł
tak
oczy i machnąć pozamknąć

stóp Araratt1
amolot

za.

gim

Dopiero przed dwoma la:y
do d-oś\via<lczeń
n.ad wykorzystaniem reaikto,·a
(Dalszy

się

ko fQrmę debiutu wl.aś11.ie opowJa.danie a Irle Wi(}ksze całości
epicµ.1 -:: ..:... w blędnym mnie1!'~
ruu, że co ~,krótsze: t-0 łatw1eJ
sze". Tymc-.?..a.sen1 właśnie w no ...
weli, w op-0'\.\ iad.aniu, w n.iedl\1-

pi:zy.';tą,,.iono
stanowił zagadnienie k1u-czowe.
Jego rozwiąz.aniu poświę.ccmo

da,1e

uważ:;ć nawet jakby pewien jeJ
Pochodzi t<> przede
nadmiar.

w~·da:1rnictw nowelistycznych należy tom opoAnn..v K<>walsltie.l pt.
·wiarlań
Autc>rka należy do
„~imfa" *
si·edaiej e:eneracji pisan;kiej. debiutowała z powodzeniem w li!.•
tac.il trz~-.iziestycll. a po wojnie
warto-ściowych

s. o.

Kowalska
Anna
PIW 1958.
Warszaw2
cena zl. 10.-

*l

7.aCharak1er:vstyczn:v
trze.
p.ach baraniny, oJ;iwy, cromku,
uderz.a w nozdrzs przybys za.
I zależnie od wrażliwooci przy
bysz ten postanawia odipowied
nlo regulować .czas p;:zebywa
tutejszyoh jacllodajl1ia w
niach.
Erywań to mia~ śUczne. W
nieooe uloko;vano centrum, a
na rozległych wz.gór.zach przed
amfiteatralny
Te:n
mieś~a.
układ cieszy ·oko J)'rzestrzenią,
ogarnianą z każdego niemal
punktu miasta. Domy buduje
z kam~enia, pr.zy
się tylko
czym często spotykanym budulcem jest tuf wulkaniczny,
któreg0 pod dostatkiem w po
bliskich gfuach. Przeważa styl,
jeśli tak można go nazwać;
lokalny.
Uszanowane są m1eJscowe
tradycje archltektury armeń
sk''ej.
A n.a ul;ica.ch rojno. CzarnoOrmianie
włosi i ozarnO<>Cy
lubują i;ię w przechadzkach i
Od czasu do
pogawędkach.
czasu napotyka się ognistych,
smagłych brunetów z wąsami.
To Azerbejdżanie, zamiesz.lmj ący sporą ga;r.stką Armenię.
le spieszmy na obiad. W
restauracji hotelu „Armenia" :zai:n.st.alow.a:nej PQd
golym niebem, niepewnie prze
poglądamy jadło.sp.is. Są i
tra wy zniane w Mookwie, ale
skomprzeważają tutejsze 0
pli.k0wanych nazwach. Chwila
wahania i ciekawość zwycię
ża. Na stole kelner stawia talerz „kiufta bozbasz". Żaden
opis nie odda smaku tej potrawy. Zcwnętrzn!ie przypomina t.o naszą zupę pomidorową
z ryżem, z wyjątkiem trzech
pływających w ni.ej .solidnych
klopsików, które ugnieciono
Po wierzchu
w twa·r de k!Ule.
plywają t.a.ktż..e oka oliwy i jaltieś bl!iżej nie znane przyprawy.
„zlikąsce" czło
Po takiej
wiek ol:>awia się ezy podoła
<lru,giemu daniu. A oto i OllW.
Nazywa się „lul.a J.i:ebab": pie
czeń, plus strąki papryki, · plus
pom:dor, plUJS jakieś z'_ele,
pl-us lawbaiSIZ. Lawbasz to miej
scowy cłtleb. W zw:iąz.ku z ndm
rodzi r>ię p7tanie, ezy ~ j • t

A

l'

ri.eczywi.ście chleb,

bo 1>7-cz.erze
do n'·~go bardz:cj pasu
je miano: placka. N ie jest sl·o<'L
ki,. ale i jakil.ś nic d06o0lony.
Wypiek je.go należy do 5pcktórej trzeba się
cjalności.
uczyć. Ormioainfo używają ła
wasza do ob.i:a.du pocLobnle, jak
my z.iemn.: a.ków. M ' ęso zawija
i kroi nożem
się w lawa.s.z
na odpow:oon:o duże kęsy.
N:e pojednani jes'Zce.e 'Z aroarmeńskiej,
kuch11'i
matami
szybko opuszczamy restau::ację . .
z
najomy , dzienndkarz
mLejsoowej garety opowiaaa:
Dawniej Erywań, to byli\ duża ,;wieś" t.i~'Z~ea niecałe 100 tys. mi eszkrańci'iw. PiŃI
władzą, rad~eckl\ :mi.ast.o rozw~lo sif; ogromnie. Pn.ekroczylo już 600 tysięcy i nadal
Pmvsta.ią, liczne
si~ r002lW1,Ja.
ZĄkłady Pf2"'JDY&l-cm..i. Słynna
Zwill,-k Radziecki
na caly
jest fa.b!"yka tra.nsf-wmatorów.
eala
ltorLw"i,ia się 7JI'.~
RepubM!ka.. Obecrne jest ona
już niemal w st.u procenta.OO
wielu
Po
-zelektryfikowana.
niewoli
i
tm.amiki
Ja1ta.cb
mają znów ew'Oją
OnnJ.aDie
tu 'Z
Przyjeżdżają
ojc'Lyzn.ę.
cale.go świata i osiedlajzt się.
Kułtura a.rm.eńsk.a znów Nl'Zkwi·ta. Na. calym fiwiecie -z;n11ne są na7iwiska Cha.ez&turJan.a.
Ałłch:miana,
Amba.rotimia.na,
też
(to
Cbaown
Tama.ry
Armenka) i wielu imtych.
zę.siście o.świietlooe wieewrem ulioe Erywania zaGrupki
tłumy.
pełniają
żołmerzy służby po.granicz.a w
kapeluszach t;vpu . tropikalnego stoją przed ki.nem flirtując,
z I>OJ2rzedizającymi ich w kolejce C?Jarnobrewymi panienmówiąc:

Niespodziewany
*
peln-iJOnym

te

Z

Roś~iny

życia

gwiazd
W Londynie odbyły się IZ:aślubl
ny znanej gwia:z,cty film<YWej Ingrid Bergm~n ze ~"".'edcm Lan-s
Sch.midtem. Obecnie no.wożeńcy
bawią

w

Paryżu.

Schmidt jest trze<!im męitem
Bergman. łl-letnia artystka po ra.z
pierwszy wys.zła za mąż w 1937 r.
w Sztokholmie za lekarza Peter
L inclstroema. Z małżeń.stwa tego
18-letnia córka Bergpochodzi
mann - Je-nny Ann Lindstiroem,
która oświadczyła, że je:>"t bardzt>
matiki
zadowolona z małżeńs·twa
ze Sohmidtem.
W 1950 r. Bergmann wys.ztła iz;a
mąż za wł<lskiego reżysera fjlmowei;-0 Roberto Rosseliniego, z którym r=wi<Xlła się w 1957 r.
•
•

*

Znana a.merykań~ka gwiazda filmowa Jane Mansfield ur<>dził:a w
szpitalu w Hollywood dziecko.
Jest to <l!rugie _dziecko_ Mansfield,
a pi:rwsz~ _z JeJ ma~.oeru,-twa. z ~1-,
ekey Haqptay, któ1ego . poślubila
br. Z pierwszego
w s.ty·C2niu
j Ma~sfield posiada có1•kę.
· Ma.tika i syn cmiją $ię dook~g,a!e,

231

&. 'I\

a.Iga.mi.

myszom i.ako po-

ga.zów oddechowych.
Tego rod7.aju badania pro-

kami.
nr

.

sluż:vły

odżywczych

lfosmiczne „menu"

im
7,apewni.ając
żywienie,
jednocześDlie nale-ł:yty e;.kład

R

goo,

*

W ośrodku biologii i medycyny kosmicznej w Randolph (USA} pn..eprowad'llono ostatnio ciekawy eksperyment. Dr Kratz trzymał
przez :;.-zereg tygodni przy ży
ciu dwie myszy zamknięte w
hermetycznym zbiot•niku wy

Z

vv kawiarni „Ara~at" pełno
Tutaj z,:-ob!li c;obie
dymu.
rendez-vous wytrawni smakosze kawy przyrządzanej po
turecku. Kawa świetna. Miasto tetni pełnym. życ'em mi· .. '
. .
.
~
mo ze Jest JU·Z god=a
(w _Po.l&oe dopiero 20). Trzeba
wra.ciac do hotelu i przystooo_
wać .się
00 czasu mieJ'.ocowe-

*

i oddechuwsch

awans
g Io nu

s~ładników

Zródło

168.

Dylemat medycyny

Osobliwy eksperyment

*
hosmicznej

Nimfa"

;;.tr,

wadzone zresztą w wielu innych Ja.bora.t.oria-Oh biiologicznych zmierzają do rozwią
zania wa.fm.ego problemu;
ja.k w zamkniętym środowi•

sku rakiety międzyplaneta.r„
nej zrealizować sztucznie sy
stem regenera.cji, samo'podna.tl\lralne pro·
tl"zymujący
cesy przemiany materii. Spro
wadza. się to do stworzenia
- w og'l:anfozonej ob,iętości
hermetycznej kabiny - do·
skonałe zrównoważonego sy·
stemu .podobnego do panują„
cego na Ziemi, Odpady pn:ezwierzęcej
materii
miany
wzrostowi rośliny, a
służą
rośliny podtrzymują z kolei
życie zwierząt.

Tu właśnie wielkie nadzie
je uczonych wiążą się z al..,
gą

jednokomórkowym,
niepor;:-11\ceym
najba.rdzi.ej
pn.edsiawicielem świata zwie
rzęcego, należącym do rodzi·
ny wodorostów czyli 1tlonów.
Te mikroskopijne rośliny raz
się z zadziwiają~
mnażają
w ciągu doby
szybkością:
12-krotnie powiększa.ią wła"'I
sny ciężar.
Alga zawie-ra Dliemal wszyst.kie niezbędne składniki ot1
żywcze. W ilości 2 kg dziennie powinna. - z niewielkim
dodatkiem witamin i soli mi•
wyst,a,t•czyć d11
neralnych wyżywienia człowieka.
chodzi o przemianYI
.Jeśli
ga7-ów oddechowych, C'»ł<M

wiek i 2,5 kg

alg moglib:"i
w kabinie hermetycznej,
od at•
ca.łkowici.e odciętej
mG'!lfery ziemskiej, przez stor
6~!1;0\1\'.0 Olu.IP. okres .~• ·
żyć

*

Koniki''

''wielkich

*

I ud z i
-

*

To j.ego ulubio.ny „konik"

się mówi, chociaż wcaJe nie chodzi o konika. Taki
„'lroni!k" - to jakaś sła.00'5'tka.,
jakaś ulubiona necz lub za,ję
c:tie, któremu ktoś na.prawdę
9dda.je się j&k to mówią „cala,
~ i ci:alem".

-

tak

Od czeqo zmarł

Wywi ady „Pan oram y"

papież

Saeanka czy Sienkiewicz?

Innocenty Vlll
Co oznacza ją
symbole .1
A, B, AB i O
Gdzie produkuje się
10.000 litrów
krwi rocznie
dowiesz się
z artykułu p. t.

Nl•edawno odbyło się drugie z kolei zieb.ra.nńe '.Wl'lll'aJti:rowanego <;&ta.tni<0 w War.sza.w ie Klubu Krytyki. Tea.tra.IneJ .
D11wi00zieliśmy s:ię na nim że najlpmva:Zlliiejszą poo;ycją,
w p1a.nowan. ym rei:;ertuarz .e' tea.t.ra.1nym. w sezonie 19581959 są d71ieia klasyki p.olslciej i zagra.niC?Jllej - żoe na.. son
prze"l'lri.{lzia.nych p1'el111ier pi-.rewM:uje się 274 preDllery
w tej właśnie duedzdnfo . Swia.dczy to, iż fala zai.ntereso wa.nia z..'leh<i>dnimj „nmwścimni" iieaitraJ.nym i ja.k gdy}>Y
<>.p.aotłla. A ja.k wygląda u nas ten sam 11'.r<>blem w .• d~«;
d:zinde C"ZYte!ni-ctwa? - z pyta-niem pQWY".tJS'llYttl ZWTOmlismy się d<O pl"ll'Z.<iik.a. łó-d:z.kiego, la.urea.ta. na.,,"T-Ody liieraelciej
m.. Lodzi, Wlad~·sla.wa R~C'IJ&.

nalogicZ'll 'e jak
Adzinie
teatru -

w dzieodpowiada Rymkiewic z:. Celem

Ałe

„llmnilk.l", }akie micwa.2WYkli śmimelnicy, nie

A

Makieta nowej Stacji Krwiodawa.~wa.

przechodzą do hist-odi i ta.k Jak
właAcieiele porz.,cstają ano-

unrikn'.ęcia

kh

almawe. N atomia&t hislor'b
JllOtuje skirzętnie ,,lrooiki" wiei
kich ludzi.

Kr ew

BI FRYDER YK

SUfilLLER napisal wi~?JOOć swych
utworów, moc:ząc nogi. w misee

z

Ztimnl\ wodą,

przy

a

r.&-em

GOET.H.h:

z

wyobraźnię

twórczą,

W i eliki :pisarz frainonskL
HONORIU 8Z BALZAC nie za
siada! do0 ~ czegiotlrolw:iek,
me :zapaliwsz y uprzednio świe
cy, me po.'J.tawiws zy jej obok
siebie na biurku i nie zasloin.iwszy okien bez względu n.a
~

dn1a..

Ili

OOObl<i.we slabost'ki mieli
królowie i woclalowie . NERON
poza

swą 7.lll.alllą żyłką mueyczbył nieslychain :ie próżny i

111ą

lu~? isię w strojach.
Nie
zruniiecibywal :ź;adnej
spooobno.9ci, by ukiaJzywać się przed
ludem w mik:a,rl<atnej todze
~j~.

' •

JULIUSZ CEZAR,

ten

'Wielki władca
staircxżytl!lego
IJ')ali...'<twa rzymi;ikieg o, nienawid?.Ji.1 luó:ti chudych, odczuwając
rownocześnie pmed nimi n!e-

'WYtłu.maczoną

bojaźń.

N.a.j-

wjek.s:eym pmeetrach em napa-wały go burze
z piorurnia.mi .
'Na pie~ odgłoo g=notu
dostawa!~.

... KAR.DYN11.l',
RICH 1<;LIEU mial słaibaść do kotów.
Tr.z;;}mal je N'ZlY oobie przez:
całe życie.
Nawet wtedy, kiedy Ludw~k Xlll ska.zał go na
'W)'V;11anie. nie z;apomnial o
51,l."Qich ulubit'ńoach i dopóL-y
prosi! man~chę, dopóki ten
nje z.godzi:!: się n.a „>,,rygn.anie ··
razem ze &k<bZl8l!J.y:m i jego kotów.

ma.ści.

wiódł,

nia

tętni.oo

źe

wprawita.Jła

seroa. Od

to

new

tyły f

i

nac.eyndac h

wypeł-

Bvl

Oto „kooJkl" niektóryflb włcl
kłeb Jrub:J,
Nie um.nlejS7A\ły
one ich .<:lawy i irenilJS'T.11. Ukazywnly ich liycie 71" strony naj:m.niei nam znanej: prywatnej .
A wiemy PJ."Zecieź. że pod tym
W"Zględem
nie różnią si«: oni
tak oołeee cd -zwykłych pr.z;eoięf.DJ'cll śm.ierleln1:k6w.

(Fr. Lew.)

Punktem zwroluym

krwionośnych,

w
!>ego

rueh

casu

storu Ieczniotwa
się

P!'Mlll

~

moment

w

krwią

odkrycia

bi-

stal
cech

srupowyC h krwti. Epokowe 1o

odkrycie

zaiwdzięezamy

deńslrlem.u proft!SO!l'OW !l
steilllerowł CJnla hmym

w«e-

La.ndUC7»-

Jlt!"Ul (Jansky, Moss, Dungern,

Hirszfeld).
profesora
wkład

W Polsce prócz
Hins:i:felda
duży
wnieś-Ii prot. prof. Rut-

kowski,
Sokołowski,
ski,
Zaors.!ti.
Na
świecie 2101Stała
wią;l!Ująca dziś

Gnoiń
całym

.przyjęta

knepniięciu

wprowadz enie
konrerwujących krew.

środków

Nw

ajnowszą

zdobyczą nauki
dziedzinie
leczenia
krwią jest wykorzyst anie
w lec-.<Jllictw:ie poorezegó lnycll
· skladntlkó w krwi, jak krwinek
czerwonyc h,
białych. 0600Za,
surowicy i innych. Poozą tkowo przetaczan o krew tylko
bez;pośrednio
od
człowieka
:z.drowego do chorego za ponwcą
specjalnej
aparatury,
kt-Ora
łączyła
żyły
dwóch
osób. Lecron.ie k;rwią w więk
~i
wypadków
wyma.ga

jednak

chu.
ni~

najwięks2lego
pośpie
Stąd metoda bezpośred

przetacza'll .ia nie była
wygodna, stąd potrzepa stałe
go poo'..adan!ia krwi konrerwowanej.

Obok krwi k0111Serwowanej
ogromne usługi w lecznictwi e
oddaje OSOC'7Je krwi, czyli
tzw. plazma. Je!lt to płyn.na
część krwi oc1dzi.elon a specjal
· nymi metodami od jej składl!li
ków komórkow ych. W Lódzkiej
Stacji
K!'W'iodaw stwa
przygotow uje
się
ją
do

z.a

przy różnego rodzaju opar.zieniach, w tym m . i.n. gazami
boj.owym.i i
energią radio-

aktyWną.

Balon

fruwa na wysokości
około 40 m, ale po transmisji
wła.śclciel obniża jego .L..., że
by nie wejść w kolizję z władzami.

i~

Iem;ymy

krw:I~?

stąp'onym
wiającym

i cudownie uzdra-

przy wYkrwa.w iendu
na 1Jlru~ek niesuzęs11wego wy

padku
się

go

rtzy

zranienia. StQSUje

również
pny W\91Jrzą
sa,eh i 57!0łracb, przed i po
cię'JlkJiCh
zs.biElgl8Cb CJll)ttacyj-

nyeh, ~h oZa.fintciadl, m .in.

czadem,

gacz.iem

świetlnym,

morfiną.

Przetaczan ie
krwi stosuje e.ię też przy niekrzeyli'W'OŚCf k;rwi, .tzw. hemofilii i
przy niedokrwi\9t~

OJ."az ~ ~eh
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Prrze

środ

ł'tęcią,

CAF

~~

taczanie krwi jest
K kiem
zbawienny m, nieza-

~

nej ".
Sąd'llę, że n.ie ~estionu-

że

dzl.ała.l:noiśe

Obecnie

stacja

nasza

przygotow uje

jak/O

do

Poleae.

Ni~ety, pracę jej utrud:ni.ają
nieodpowio ednie wanmki l:>kalowe.
Usilne starania Stacji
KrWtiod;lw istwa o dokonanie reman-tu budynku jak
dotychcza s
nie
odnio.sly
skutku, mimo ldfr...akrotn ych
alarmujący~h oneczeń komisji techntCZlt'IYCh.

w.

Ka.sprmk

wszystkim

przez

prasę, zarów-no literacką
i ooo:zJiGnną. Stąd też obo

j.ak

wiązek

o<l.pow'.edniego nasyoenia rynku zbytu• dzielami
literatury klasycznej i „bardziej dostępnej". Tu jednak
widzę
pewne nieh8zpie::zeń
stwo. Niepokojący wydaje mi
sie wzro\'lt zainteresowań l!iteratura krym~nalna.
- Co pa.n sąd.oz.i o powieśeł
historyc'Zi lej?

Pa.n

pańskie

że

poczytność

po-

również

wy5]loCciali~

plany na

przyszł-OŚć?

Za

2-3 m:e.o,-!ące
uk:i.zać n'lkłaO.em

mstępcze

w

P!1Zede

-

p1azmę

największych

waniu wYffi'€!ll:io nymi pi.>:.arzami wśród szerokich mas =Ytelniczych .
.falde widzi pa.n moliliWO&CI
wpływania
na opiruę
czytelniczą w Polsce?

zowal .się w p>isaniu p·O'Wieścl
hist<Jor:rC?.n:vch. Ja.kie więc są,

kon.ser·.v•.ijąoe

na swą „prozaliczana. jest

zac:zyn.ają
dochodz:ć
właśnie
!Słabnącym zainter~

g!ooy o

ma
przez ten gatu.neJ;: literackl
pozycjad1 . Swiadczą o tym
niewrerw anc naklady powieś
ci Kraszew,~k!cgo i wspóle7e'> nych autorów pow:e.3ci historyC".aiych.

Po:za „produkcją" krwi konserwowan ej i jej przetwora mi
łódzka stacja „produkuj e" odczyn:nJki l'Il.RCZej zwa.ne testado badań grup i pOdi!Il"Up

mi

•chyba nie powinien
potrzeby
zaznajomi enia społeczeństwa z
wybitnym i o.siągnię>e:ami bte·ratury
zachodnie j.
Jednak
dzieła Kafki, G'.de'a, Joyce'a
ozy Sartre'a są dostępne i z:ro
zumiale racrej bardziej wyr:<>b:onym G:Zytelnikom. Z kół
bibl iote)rnrslci ch i ks:ęgar.s.ki.ch
kwestionować

wieści historyczn ej utrzy
się w Pol.<•ce nn Zidobytych

·jedna z 22 „produkuj e" rOO"Znie sa,m.ej tylko konserwow ane.I krwi około 10.000 liilirów.

krwi.
płyny
krew.. p,!yny

Nikt

S adze.

w Lodrzl w r. 1945.

Ze względu
dukcję" stacja

u;pobiega.ją.cyclt

do zachowan ia wtaści
wych proporcji ilościowych w
n.akla<lach obu rodiza.jów literatury. Sądzę, że nie powi'!ln:i.śmy zgub'.ć
jednej z bezcennych Wioby<:Zy, jaką jednak przynii&s.l: tzw. „rruniony
okres", a mianowici e wzrostu
czytelnictw a.
Niebezpieczeń
stwo takie m&e nam grozić
w wypadku, jeżeli wydawnictwa naruszą proporcję (a
wszy,o;tko zdaje się do tego
zrrrierzać) na niekorzyść litera hll"y „}XYWIS'zeehnie 0.00.tęp

dopiero od niedawna stooujo; się w praktyoe.
Pi~
w
~ju
S1.aeja.
Krw.ioda:w stwa r~ swą

Dah;zy:m doniosłym krokiem
dziedzinie krwiolec= icl.wa
było wynalezie nie
sub<'l>ta.neji

. krwi, a zatem

żyć

trud-

uzmysłowić,

oraz
krwti ło
żyskowej do wy.robu , gamma
,..... globu1iny.

w

lub szkodliwości tak zwanej
„literatury elitarnej" i
potrzebie zastąp:en.ia jej całko
wicie przez „litera-turę powszec:h:n:e d<AStępn.ą". Natomiast
joestem zdania, że należy dą

krw.ią

obonomenkla tura
cech grupowyc h krwi: A, B,
AB i O.

wlewań dożylnych w J)Q9taci
płynnej
lub suchej. Plazma
sucha uwa.żaina jest w dobie
obecnej
niemstąpiony lek

%4-lemt tnłynter holendersk i.
Cor van nrummel~n. chc11e
odblexać
program telewlzyJnych stacji niemieckic h (odleg?ych o około 300 km), zalnatalo'l'ł'ał
nad
domem balon,
W)-pełnlony 3 m sześc. wodoru.

kiedy leczenie

metodę tę

kTW w

ooraz częstisrne próby przeta.cnruntiia 1m'w.I do ż;,vł w celaeh
I~m. Próby te dawały
przewa:i:ni e
wyni.ki
niepomyślne. Umarł m. in. po prze
tocreniu krwi od trzech mło
dzieńców
r.zym.sk:ioh
paf>lez
Innocenty VIII. Nie domyślano
się bowiem, ile krew jednego
c:zlowie.ka morie różnić &i.ę od

prnek'l'nan y
'bCJwjem w wy.n.iQcu iakichś dziw
111.yc.h i ni ezrozumfałych dla nas
asocjacji myślowych, iż biały
ki<:m d-ocprł()wadz.i go do celu.
jakim była wł.adm nad calvm.
światem.
Je.=.e większą 5labość zcfa-ad:zat Napoleon. w słio
sunku do swego szaTego p~asz- I
cz.a :pofo<wego, który w jego ocza-ch byl i;:ymlx>~em n.:e przezwyciE;'Ż-Onej przez nikogo potęgi i siły.

ł.

jest tak popularne ,
D no
oobie

roku 1628 tetr.an ang?lef:.
6ki Williia.m Harvey d&-

F-J NAPOLEO N
BONAPAETE pirzoo.stawi.aaly jest na
obr=ch na białym .lrondu. I
l'ZeCl;eyw.!śclie:
N apc.leoin fobowd się w J.romach tylim o bia-

łej

Zachodzą nieraz
przypadki. ,
"kiedy choa-emu k<llniecznie trze
ba dokonać tak zwa'!1ej wymiennej tranmuz:ji krwi tj.
kiedy przy jednoczes nym upuś
.cie krwi wlewa się do żyły
takąże
ilooć
krwi grupowo
jedno.im.i.e nnej, dla ratowania
żyo.ia chorego np. u d<>ro.slych,
przy zatruciach oraz u nJiemowląt,
urodw.nyc h z chorobą hemolityczną
noworodków,· w przypadku tzw. konfliktu serologicz nego. Zabiegi
te wykonyw.a .ne są w niektórych szpitalach łódzkich,
rŁiś,

W

gLne.troI® -cmy eh i l!(l'z utra

14ńJn:lcri:ych polącronych
tą krwi.

MySI o IeO'lJelliu ~. a ~ 0 ~ Cldn.awia.niu krwi. wywodrz;i się z zamierroh lej Jlll'7.6W.łoścli.
Wtedy juź preyplsyw ano bwi własn~ leC?Jn:icre i odmlad=ją.oe, Z zabyfJków ~.ryjskie.h., ba.b:ilońskieb, egjpskfoh i greckich clowiadJuje my się o próbach Ieczemia.
krwią. Instynkt sam wsk.a.zywa .t lud-zimn, 7Je czł.owiek.a. ginącego na io:1ltutiek umiity krw.i można rait.owiać tyllro krwią.
Poda.wa.n<> ją do picia, robllOno z niej kll!P'iele, a wedlllug
podań w &ta.rcrzytllJ"lll Rzymie ch«'2tr <m:sto wyopQa.Jii krew
umierają.cyeh ,g;ladi:aitorów,
UsiłowallllO ta;k:ile pr.zetaicul i
kirew chorym z c:rMowieka lub mvi-erzęoia.. Wsz,yeMro to
jedrullk: nie da.wa.Jo poonyś}nych rezw.tatów, me 'llrullll.o oo.
wiem Zlłdnej z tajemnic krwi, ani jej za.~ budowy, a.ni liC'lJJcy"ch slda.dnlikó w, aalli &kO!llJJJ>likow~o mecham'Zlmu la-ą.ienia.. ani naiwet rol!i jaką .krew spełJDia
w Ol'ga.nizmi e. 'llrreba było dopiero setek la.t ndeusta.nm ycb
p>OS"Xuk:i!Wa.ń, usilln..veh badań,
~eh
dociekań i dośwfa.dofl'.Ee6, aby stopniowo bek m krokiem odlkryci ~
oz.egóbHl taJ.emnice sameJ b>Wi i iaJniki leczeni.a krwłll.

· li

•

zy c1 e
ma.oo

zaczęty
mami.skry pt
odpiow:iedJn:ią ilością

pustych karteK, by w ten .s;por;ól:> doipc;móc 60bje do ukoń
czenia poematu. Widocrz;n;ie Wi
dok b:ialyCh k:arlo-...k podnieca!

~

rałuie

,,}'a.u~e'i;, karz.ial umyś1Iliie

oprawić

•

nieporozumień

chciałbym
się
zastrzec na
Wb"i:ępie, że nie podzielam poglądu
o
n.iebezpiecz.eństwie

je pa.n w zasaidzie „litera4UQ '
elitarnej"?

Niedawno p-0wróciła do Polski
po 3-tygorlnio wym tournee w
Radzieckim wybitna
ś'l!ewaczka Stefania VVoytoWi
Artystka dała 9 wyst<:póvr w Mosltwle, Rydze i l<llku
Innych miastach ZSRR. Wystę
py .ie.I cieszyły si~ dużym !><>wodzeniem wśród ra".lzieckic h
Związku
v

·,

slnchac~:v
ocenę

i

zyskały

pochlebną

radzieckie j krytyki mu-

. zycznej.
W najblitszym czasie Stefania
Woytowl<:z wyjedzie na wystę
py do Anglii.
CAF - fot. Kubiak

ma się
wydaw
niciwa MOH moja nowa p<>wieść pt. .,Carewicz na ulicaeh Krakowa" . historia o Dymitrze Samozwa11 cu z .cz3sów,
kiedy prred w.stąp:eniem na
tran mosldew,<>ki bawił w Kra
kowie w gościnie u wojewody Mni.s7Jcha.
- Po „Ryccr7lacl 1 i ciiunwh'.,
,,Nocy sasikiej'' i ,,Dwm-z.a.n inie
pan.a

M<iorsztyna ". będzie t-o
c-i:warla, p·owicśó
hi.story=n a. Oby również i

z.at.em
on.a

pań&ka

-O•clnicsła

podobny suikees

ja.k PoPrzedni e!

Rozmawia l: M. J,

Kie dy wy sta rtu je

pierwszy samolot atomowy?
(Dakończenie

ze

str. 3)

od kabin pasa.źerskich. Kabiny te, miesrwrzące około 200 po-dróżnyeh,
zna.jd<0wa.Jyby
się
n.a <!:'-'mym przodzie sam<:-lotu o

„Og-O!lliok" - mimo ma1,wznych
rozmiarów
ma
p1'7lcde
wszystkim startować pi-nnowo.
Dla umorżliwfonia tego makształcie przypcminającym
o- newru jego płaty nośne wraz
szczep, W tylnej C'l:ęśfil teęo z silnik.a.mi odrzutowy mi monad'lWYC'TMtj
długiego
statku głyby ustawiać się i równo-o
ra111, jed.naikże moc urządzema powietl"Łllego byłby umiesi:C:TA>
- legie, i Jl'l'OStopad le do k.adJu„
nie :oostała w Genewie ujaw- ny rca·kt-Ois.· o szczególne
j kon- ba. W cza.si.e startu powietrza
niona.
Mo-żna
pl.'Zypusz.c:>"..ać,
strukcji. Jego paliwem miał ogrzame w reaktorze z paliwem
że ze względu na pionier- by być uran pod poot.acią pY- urn.nowym
(już nie pod po.st.a~
ski charakter prób - moc ta łu. Pył ten mieszałby się z cią
pylu, a normalnie stósowa
nie była duża. Reaktor był w
powńetr:zem
wpadającym
nych prętów) wyla.tywa loby z
z
o..asie dot'iwiad~ń chłod.7Jony
zewnątrz
silnika,
które dyo;z obu silruików „Ogońka."
przez powietrze, które l>T.21.'ogrzewałoby &i.ę na skutek
ku dołowi. Po wzniesienrl.u sią
chodziło następnie do silni'ka
szczepieni a uranu maozn.ie
odrzutowe go, ską.d wYlatywal- o tec.ziniej, niż gdyby paliwosku na dostaiteczmą wyrolrość, silt.o
na zewnątrr. JM"Lez dyszę l tego występowato w reaktorze pod niki wraz z plart:ami noś.n:yml.
stopn.i.>CYWo przybrałyby położe
silnika. Całe urządzenie pn:C'Z zwykłą po15tacią prętów.
nie poziome,
róWil'lOlegle do
pełne 100 godaJin, a więc tyle,
Ogrzane w reaktorze gazy kadłuba, umożliwiając rozwtn.ię
ile wYno.sił zaplanowa ny ckre.'ł atmosfery czne wpadałyby
naj- cie :zm.a.c:z;nej prędikości mędu
jego źyc.ia., pracowało bez za- pierw do odpowiedn
ich fil3.000 kilometró w na g>odzi!nę.
rzutu. W ani jednym wYpad- trów, wyłapujących z :pawroku Irle stwierdzo: no wydostatem pyl W'alllowy i przekazują
Trudno, oozywiście, pow:ie.nia się istotnych ilości
pro- cych to paliwo znów do wnę
dzi.eć, jak bęW1.ie na.prawdę wy
duktów ra.drloa;kty Wnych z wnę trza &illlli:ka.
Gorące
glą<laó pierwszy radziecki sa„
trza reaktora oo powietrza. u- wolne teraz już od powietrze,
p.ro<luktów
molQt „a.t.omo'-vy". Mimo to
zytego do jego chłodzenfa.
promienio twórczych , wydosta- nie jest wyklucr.ron e, że wiei„
wałoby &i.ę przez dyszę wYk>t.o
kie po.stępy techniki lotnim:eJ
LATAJĄCY „OSZCZE P"
wą na zeWl!lątrz, nadając samo
porzwol.ą jednak na praktycz„
lotowi potężny odizut,
ną realir&aeję takiego wlaśnlc
W Związku Radzieok:i m pro
samolotu.
w:adrm si.ę równieź !intensywn e „OGONl!C >K" Z RUCHOM YMI
prace nad praiktyazmą reali.zaSKRZYDŁAMI
Tak =.v ł:n.a.ezej, pr.zy~e Il„
cją samolotu „atom.owe go",
doskonalo ne samoloty o nal>f:oJeden z projektów , którego
w
jednym z rodzieckio h mdzie
autorem je.st zn.a:n.y radziecki stytutów badawczy ch opraco- róźn.icjądrowym z pewności~
się będą cd wspólczes „
t~, pl"Od'.. G, I. Pokrowski ,
wan.o projekt statku poiwietrz:- nyeh. cd~towców, tak, Jałt
przewiduj e rozwi.ą:zianie xa.~aneg<> „OgQ!liiiok", różn:iąceg0
dzisiejsze san1>0łoty różnią ~
dn:ienria ~y przez znac.zne
się od konstr-uikc ji. p!"O'lXJlllOWa
o:'1 pjerwmye h k1l'nstrukc ii Bis
-eclsuni~~ -reakłon _J~oworq ~ 11ej ~ ~-~~e~ _ nota.
czy_ l'aflD.ana.

do napędu silnik.a odmutowe go. Próby te przepT{)!Wadzano
w USA, jak dotychcza s tylko
na ziem.I. Jako pailiwo wYkorzyistywan y byl metaliczny u-

=

J

·O

żądanie
w id ze ni a B ru li se lo DziśA~IK\IJ._ TY
NF A
na ogólne

n<l Ści
O ~~ ~esz~0 ludblin:;
80

k<Xo

costatn1•k'awał ek przekłabdanc, a '

proc.

w

milion w Bru.1{.seli. Liaz.ba ta,

= ~nih~:~~~~j~~oo~1~~
1

cem budowy . Nawet w śródmieśctu. w m:eJiS'C'U jeszcze
11:'.estarych, ale już rozboera 'l1ych demów, są budowa ne
wielkie i lulrsuoov ve kamienioe.
,,Wszy.s iko dla kHenta" jest
hastem budown iczych. Mies:zkania są ooraz ladn:ej.s•ze, pełne światła, prre.stro. naie, świ€tn:ie wykońcmne do najmnie j6ZE;go szczegółu.
W P·OO.Zioem:<i-;;h dornów mie.o;;z
czą .się garaże. IlOiŚć ich jest
równa iloGCi miew.kań. Każdy
z przyszłych lokatoró w wymaga pomiesz;cz-cntla dla .swego wozu. Samoch ód .staje się
coraz bardziej koniec:zin.ośc:ią

życiową.

Na pery.fer iach Brukeel. i, w
jej Ozioelrucach rn'.>00.Zkanio-

•

„wypieczonego

J LJ r anow1cza)

11

przez . .

domków jest położony przed
wych, obok w.ielki.ch blqków
nim, mikrOIS kopijny ogród•ek ,
rn:.esZ.:rnlnych, ros.ną dziesiątkolorow y i pełen zielonoiści.,
kii maJych, jedno- lub dwurop.r.zez cały belgijsk i mglisty
dzi:nnyc h domków .
rok.
Te zmateria lizowan e mar.reyskutowałem długo z miej
nia Belgów (chyba i llW6Ze,
scowym architek tem na
któż.by nie my.ślal o wla.s:nym
temat czy kultywo wa:nie
d•omk:u), pomimo że są two~ rod:zaju budown ictwa pel
remi ostatnic h lat, nie repre~~
zentują nowocze snej architek tury, widzian ej we Wloo.zech
lub NRF. Belgowj e są zbyt
solidni, kon.s.erw atywni - do6a<ln:ej: nie mają polotu do
ekspery mentów architek tonic.z
n,ych. Tat.cząc :rocie aoo roll.
mieszkają i tę.skni.ą do domów
:icl1
l:mdowa nycb w styllu
dziadkó w, dom.1tów „oblepio nycb" secesyjn ymi sztukate r1ami i ozdobam i.
Wizytówką każdego z tydl

D

Bieg
przez„.

p

n.ego secesji i
je.!>t

1
o
t

k
Z

zadziwiającą

regulamośdą

wybuchają wokół ka.l)tl"yśn-ej

pri

Menegn inimadonn y Marii
Cal!as coraz to nowe skandale .
o~tatni m!al miejsce za oceanem. Rudolf Bing (Austria k 7.
pochndz enia), dyrekto r najsłyn
niejszej amerykańskiej sceny

- N<>w Yolker Metropo litan
Opera po prostu - wyrzucił
wielką gw!.azdę . .Bing już wie~
lokrotrii e okaz.yw al artystoe dużo dobrej woli, lecz kiedy Callas odmówiła wykona nia roU
Violetty w „Travia cie" Verdiego, mimo że kontrak t to przewi.dywa l, dyrekto r ulecydD>Wanie postawił kropkę nad „i".
Do rękoczynów nie doszło (oo
u pe1nej tempera mentu śpie
waczki nie należy do rzadkości), gdyż artystka śpi~aJ.a w
tym cza.sie w Dallas. .Jej komantairz brzmiał: „Bing :nie ma
pojęcia o muzyce. To pntski
kapral, który traktuje artystów
•
jak rekrutów ".
Po tym wydarze niu amerypodzi ey
muzyczn
kański świat
lil się na dwa obozy. Jeóni trzy
Bingiem i żądają od
ma.ją z
Callas „choćby minimu m dyscy
pliny", drudzy dorna,ga,ją siir-'!ł
stąpienia Binga, który odebrał
i.m „ich Calla.s".
Co w tym w&Zystk im jest na.j
zabawni ejsze, to to, re po wrogim rozstani u się z operami w
Chicago , Mediola nie, Rzymie i
San Francisc o, a zważywszy, że
dla wied€·ńczyków Cal1a.s jest
za droga, kum.szt swój artystka
będzie mogla prezientować tylko ja.o:zc.7..e w Operae Pacyiski ej
i londyńskiej Covent Garden
Opera. Jednym słowem - 1110sil w.ilk razy killro., ponieśli i
wilka„.
M.K.

T~

)[

1
V - W:ł[Jt:f
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słuszne,

mdes:zczaństwa
Nie przekonały

mnie jego argume nty o klimac:e, braku rniejs.ca i zau!an.ia do nowocr1;esnej arclritektury.
Trndno natomia st się powstrzymać od słów zachwyt u,
pa trzą-c na czystość z jaką domy te są utrzyma ne.
W katde piątkowe popołudrue przed domek wychodz i
cala rodizina. Trzy p-okolen ia,
uzbrojo ne w wiadra z wooą,
szczotki i mydlo, myją swoje
„miej.sc e na Z:emi". Po takim
wi'2lkim „praniu" , front domu, chodnik , garaż i .samochód są niemal chirurgi cznie
czyste.
Wszystk o to rob'.i~ nawet
Bez
bardZo T.amożni ludzie.
~tydu, z uśmiechem, jak naj
Mies:zka
bardziej naturaln ie.
czystych i
ciepłych,
ją w
lch
mies.zka niach.
jasnych
przypom ina chaurząd.z.ente

Jest cicho (dywany ) i ciepło
(okna z powodu wilgotne go
moralde go klimatu rzadke się
otwiera) . Ośrodkiem życia ro-dziinneg o jest jednak kucl;Jll1ia.
W jej wnętrzu, wypooażonym
w Jodówkę i inne pomocn e do
kulinarn ych zab:egów urządze
nia. zbiera się przy posHku
cala rodzii'!13.. Tu też słucha
się radia i spęd:ui na rozmowach długie wieczory . Bardzo
popularną wśród bruk.sel czyków rozrywką jest kino. Często wyb'.erają się tam całymi
rodzinam i, planowo , po ustaleni.u kolejności filmów przeznacron ych do obejrzen ia w
Pójście
najbliższym czasie.
do kina o tyle jest ułatwione,
że widza nie obowiązuje rygor
rozpocz ynania i kończenia &ię
rean.sów . Na widownię można
wejść o każdej porne i o każ
de.i porze z niej wyjść. Tak:ię
iest prawo widza.
NatOmli ast mlodzleż belgijska korzysta w kin.le z nje piobejmow ani.a
sa:nego prawa
się i całowania nie krępowane
go nawet zapalani em św:atła.
No cóż. oo kraj t.o obyca.aj ...

J

eżeli.

chod.z:i

mów.

o

dobór

to chyba

fi.1-

słuszna

rreazą jest selekcja , jaka.
robimy przy kupnie filmów
za..r.t:ranicznych. Na przyldad zie
posiada
nie
(która
Belgii
wlasnyc} l wytwór ni filmów fa
bularny chl mo-'ina się wrientować jak w.lelka ilość ,,szmiry" filmowe j zalewa świat.
Idąc do kina, już na ulicy,
m<l'im.a się zori=tować cZJe!!O
należy się s:cod.ziewać Po filNa każdym z kin rozmie.
wie.siz.one są w'elk:E> pl.a.nsoo
- plastycz ne straszyd la. na
których „odmalo wane" &\ oo
celniejs ze oceny z wy.świetla
nego filmu. A więc na przykład jeden pan wali drufiieg o
w ząb, a piękna On.a ooarta
z szatek patrzy na to ze zgrozą w oczach. To wszystk o na
tle palm i ultrama rynoweg o
nieba.

objętości

w

BEZ SLOW
Pl!wno: 1vielka ttrma obuwnicza. wuslala swoich dwóch
przedsta wicieli dla zbadani a
rynlwwu ch moźliwości w mało znane.i okolicu AfT11ki. Po
tygodniu d11Tektor firmt1 ot'T'ZU
mal dwie depesze. Pierwsz u
zawi.adam~ał:
przedsta wiciel
„Wracam iutTo. Nic sie nl.e da
Tu wszuscu chodzą
zrobić.
boso". Drugi telegram brzmiał:
zainstalować.
„Chce się tu
nteoaran iczone.
Możliwosci
perspekl.'IJWU wspaniałe. Wszu~c11 mie<zkańcu chodza dotad
boso".

Zawsze
l>ierać

o

napędlllll'

pedałowym.
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BEZ SLÓW
OO-Ohne w cha raktet"ze są
-·
plakaty i plansze rekla- - - - - - , , . - - . - - - . - - mowe. Brak im tego, za
W kawiarn t trzech i>an6w
<Y> na całym świecie ceni się
gra z psem w pokeTa. Wc/!.0plakat polski. tzn. k<mden. sa•
dzi klient i zatrzum uje •ie
cji umysłowej, skrótowości,
zdumion y: ·
dowcipu . Ich siła przycią.ga- To wspania le!„. Pies. '11'4
nia wzroku przecho dnia, polejący w kattu! Musi buć nłega przede w.szystk ;m na wielzwykle inteEnen tn.ut
kO'Ści. A re konkure ncja han- On, inteliaen tnul? - oddlowa stawia pr:zi..."d reklamą
zuwa. sie n.a to jeden z va.rcoraz wiE;ksze zad:an:ia. więc
tnerów. - śmtej sii: pan z tewymaga ,s,ię od projekto daw(JO. To taki UlkJta. źe jak tuZców ciągle now·ych i orygin.a l
lco dostanie dobre kartu, z11nJejszyc h pom)'\Sllów.
czyna od razu merdać ogoPomy.sly są. czy zawsze
nem/
dobre...
Na jednej z ulic widziałem
papieros ów „Belga" .
- Zebu sit: wvdostać z dlureklamę
17ów. muszę sie oźenić z jedWielka, kilkwne trowa plan.sza.,
na z tuch sióstr, tulko nie
zawiesz ona na wy.sok-OGci dru
prze<listaw:!ala
wiem z którą: jedna ma.la,
g.iego piętra,
męż·
UIŚmie---hniętego
druna wusoka „.
twarz
pierwszą.
Pan ów w palcach
- Lepiej z tq
c:z;yz:ny.
prawej ręki trzymał papierosa, przypominającego swym~
l'OZillliarami rurę do piecyka.
Powolny ruch ręki do u.st,
powolny w
później równie
dól i z ust uśmiechniętego
g€Iltlem ana, jak z wulkanu ,
kilka
buchają klęby dymu„.
'
sekund przerwy i hi&toria s:ię
powtarz a. Tak od rana do no.
cy.
domków ,
fasady
rakterem
komenpa;trzą,
Prziecho dnie
Meble n.ajczęścdej robi<me pod
zawiesz one tują.
ściany
stylowe ,
obra11Jami w sece6Yjn ych ra•
Mimo niewybr edniej reklamy
macll. kredens y pełne porcela
ja też kupiłem paczkę „Helga"
nowych „fidryga lków".
i paląc papieros a, po raz; ostat
ni szedłem ulioaillti Bruklsel i,
tbum
przeciskając się pr:ziez
Belgów, ludzi
spacerujących
dobrych , rZJeC1WWYch, ałe jakże j;nnych ...
JERZY URBAN OWICZ

historia ta zakończyła się
zadC>wołeniu
dowodem uczolwoścl „roztarg nionego " ml·
?rfu stwier~zlł
lionera. 5 grudnia pewien jubiler z DUsseld'
1.200.000 szy!lngo w.
brak 23,2?.-ka ratowego szmarag du, wartości
poszuPowiado mlo.ny o tym „Interpo l" ?02'JPOC11t.ł gorączkowe
znalau..ca.
klwan·ia. Nagle 7.głasza się z Nowego Jorku uczciwy
swoim
w
ka.mlei'l
ny
drogocen
znalazł
Ameryka its.kl mlLioner
Ameryk. a.nln próetui z biżuterią. Skąd się tam wziął? Otó:I:
w na
klejnotó
swa.ich
ze
Je4en
bował w Dilsseldo rfic zamienić
Interes nie doS"-'edł do skutku, jednak
szmarag d-olbrzy m.
.nma.
Amery~:J
etui
w
w jakiś sposób kamień t~n znalazł się
me, kie·
Ja.lt Informu je milioner , wieHr.le było jego zask.ooze
- sw6J I ten unidy w domu znalazł w etui oba kamieni e drOgą
w1ałołinlczą
klejn<>t
odesłać
k-at. Milioner zamhmra .
śclcielow.t •

Itu ogólnem u

* * *

goścf.a,
str,>1u:iącu
FTµzjer.
zabawia ao jednocześnie f'OIZ•
mową. ale pOTusza tak straszne tematy. :ie zniecierp liwion11
gość zam1tujc ao wreszcie :
Co mi pan zawraca alojakimi§ okTopnościami?
we
Nic. tullco opowiad a mi na11
o jakichś stTacha.ch, duclJ,ach..
letargac h!„.
- A, bo proszę pa.n.a, zauwa
żulem. że w chwilach . kiedu
opowiad am panu coś straszne
go. to wlosu stają pan.u deba
i wtedu wlafoie jest mi ba.1'dzo latwo i>ana strzuc.

a czwórZa.powia da.ny lot balonem przez Atlantyk r~zęł
, startując
ka Brytyjcz yków (między nimi jedna kobieta)
a szla·
odbywan
12 grudnia z Wysp Kanaryj skich. Podróż ta
wynoszącym (ba~
kiem Kolumb a (tym razem pawictrz nym), do
trz~ch tyg~dm.
gatell<a? ) 4.800 km, ma potrwać od jednego
t na
W gondoli balonu (Z,5X5 m) umieszcz ono zapas zywnoś<;
Sw1l!-ta'.'
„Małeg-0
mianem
ny
ochrzczo
Balon
.
trzy tnies.iące
sm1dwóch
pomocy
będ"tie utrzymy wany „na kursie" przy
gleł

z dwojga zlego W11trzeba mniejsze .

Powrót

św, Mikołaja

•

Joachim Rosstnl. autO>f' •• Cu•
slawny
Sewilsk iego"
rulik.a
bul nie tulko ;ako muzukkompoz utor. ale I. ze sweao
apetutu. Pewnea o razu spotuka oo jeden z przu;aci ól i wimtne.
dząc ;eao zadowol ona
pyta:
- Skad pa.n WTaca taJe f'l>.I!•
radowan u. mistrzu?
- Od stołu. mój d1'0ał fn'Zf/"
jacie lu.
A cóź dobreao pan jadl7
- Induka.
A buło was. tam włelu
przu uczcie?„ . Któź to takt,
jeśli wolno s1111tać?
odparl
Ja i induk!
Rossini, alaszcząc sie po brwchu.

*

• *

Juliusz Cl.atretie w ezaRJ.e,
kiedu zostal mianowa1111 a.dmi
ni.strato- rem „Komed ii Francuskiej" . nie wsi.a.da l jeszcze
svrawac h
w
doświadczenia
bywal
Często
teatraln ych.
bez
prób.
obecnu w czasie
mieszan ia si!f do czunności reźusera. Pewnea o dnia 1ednak,
przyglądając sie móbie. zwT6cU się boiaźliwie do ;e.a.nej
z aktorek ze slowam i:
Pani! Proszę posluchaćl
Zamiast kolo stolu z mawe1
stronu. prosze vrze;U z lewej. To będzie o wiele we(L)
selsze.

~~;;~i;ei h~f;1:;chronisko 'f;i~:;1;:~::-~
~ nie tylk o dla
otrzymało na gwiazdkę Zak opa ne i:dz
iecip~10 zrBł'~!:

* siłków
620 łóżek * 16 zł za dobę *
dziennie * Stylowe ...

5.000 postylowe ... !

·------------~

l\=;1:~~:;
1

~,~:!;~~~ic<>wruków
teg-o
za.kladu
paczki

ZAKOP ANE, w grudniu .
~ł w
poblJżu mu'Zeum

],ękny

Dom Turysty , który
i r..ooz.ty w Za.k-O<Panem st.ame się z pewnością
przybyt1G-.em dla '!l.-:ielu t.urys tów PG"ZYie'Lidżającycłt d·o Zalwpanego i to me biko z ead:ej Po.hslci, ale i z zagramc
y.

P

Po świe'i:y<"h korytarz ach i
pc>kojac h, salach i ko.minka.~h
t~"'iO olbrzym :e,go gmachu oprowadz a mnie jego główny
p:ojekta nt prof. :lim':. Tadeus:z

Brnoza.
Staraliśmy

n.a.s,z

:piańeki

-

się zacll<J\vać

regio,na lny styl zako- mówi prof. Br:rom

i tym też należy tłumaczyć

świa.teczne.

Można c·:::zyw:iście

Pa-

miętano -zarówn-o o dorosłych
jak i o dzieciac h
a iak'i:e o emerytach
i
chorych.
którym
wręc7..on<>
upominki w dom.a.eh

ni.sk:c: fl;aki. bigoo, parówki za kilka zlotych.
Ogóln.:'e rze~ b:orąc, należy
stw'erdz1ć, że w
mo"'.ch podróżach zagranic znych nie w:działem nigdz'e
równie ład
ne~ i ta.I;: gu&iownJ'..e i wygoon~e urządwnego domu tury,„tyczne.19C>.

;po?ącren:e gramitu z drzewem .
Zbliżając s;ę do Domu Tury-

0

i

sz.pitał.ach.

Paczki
l_ld"'",t;ygorowan c przez
l"CK za.wiera ly
ŻY\vność. ooma.rańm:c i slcd,vC'Ze. Przyjem nie·

„poszukać

* Wiersze *. Psy* Ryby * i LKS

w rozm ow1 e przedświątecznej
z Lud wiki em Jerz ym Ker nem

LUDWI KA JERZEG O KERNA
SPO'l'KA LEJ\I W DZIER
WIGILI JNY W KLUBIE MIĘDZYNARODOWEJ
PRASY
I

KSIĄŻKI.

- Znowu w ŁocLzi? - przywi talem się z nim.
- Znowu „w mojej ~"
p.opi•awił mnie
popula.r ny

Jl'OCta.

-

Przecież

jestem z

krwi i k<tliei lodzi.a.n inem. Tu
(o czym niech wiedzą wieki
przy1>--zJe!) uroozile ;n. się w ka-

rnieni·CY
Jl'l"ZY Piotrkow skiej
w kamien~y sąsiedni-ej
Pfotrk-o wska OO ~
c-ząłem w roku 19'15 swój start
litc,ra.clt i: praeowa tem wtedy w
,.Szpiłkach",
a takie w codzienne j prasie łód<dńej •.•
- Jednakże 10 lat tern u emigrował pa.n
do Krakow a,
ażeby stać slę tam jednym z
glówny.c h filarów popular nego
„P,..zekr oju". W międzyczas~e
wydał pan też
kilka t<J<JTIÓW
Zl!lakom itych bajek, wierszy i
satyr. Zwraca uwagę, że b>Ohaterow: ie pańskich bajek to
dosłownie w lwi.ej części róż
ne lwy, }'.).5Y, p.taki itd. zachowujące
.s.'ię jednak nie tak.
jak u starego Ez,opa, ale jak
93, a

uwspółcześnieni
lud.zie. Pan
chyba bardro lubi zwierz.e ta?

-

Ta.k

jest: a

na.jbard ?ieJ

psy! Mam też w de.mu kocha-

nego psa.,
który wabi się
„Farsa."" .
- Nazwa trochę niezwykła.
- B 0 też jest ooa kom.pro- misero
mięcl'.zy
m-oją
'7.oną,,
która jest akt.orką - a mną.,
liter.a.iem . ,Je.~t to Ponie->
kąd skrzyŻO'Wanie tea.t.ru z literaturą. Foniewa: l: jednak żo
na i ja lubimy rep-ertu ar lekki. dla.tego tez naszeK<> JJIS6
nic na.zwałiśmy ani „Drama. te<m", a.ni ,. Tra.gedią",
ale

dlziury w c-.alYJn" i po<w:edz'eć
było d-0siać
właśnie „Fa-rsą".
na
no. że za mało jest tutaj poświęta taki miły
sty
zauważył pan zapewne
- Jakie inne jeS7JC2JE! zwiekoi
podarek
jednooE.X
i to je>bowych, że zbyt
płękne strzelist e wieżyc:z.ki i
rzęta lubi pan?
d!.'Ogo kcsztow aly krzesła. że
ST.cze z takich la.
g<mtem kryte, strome pł.asz
dnych rączek pa.
zbyte:::2lI!e są treski, ale przeRyby! Ryby! Ryby! L-0-'
czyZ!ly dachów.
nienki z PCK.
cież tak tu wy.śm:enic.ic poł:-
wię je też zapa.mic :tak,
n.a.
Styiowe
klamki,
piękme
(as)
=a.no ~etykę z wygodą, że
Podhalu w hbie, Dunajcu i
dr-zwi. żyrandole, świeczniki,
Foto:
„„.,._„
_______
d=bne
______
......_......_......_......_.....,_
usterki, o kt6rydi
......_,....._,....._,....._,....._,....._._____...
w Losoein ie...
ł
ka.n.dela bry,
freski na ś-cia
L. Olejnicza~
w.s;:>ollllriałem, nie mącą harlla>ch, guo;town e. o motywa ch
Widzę.
że
sprężył pa.n
monii p'ękna zakop:iiańs.k:iego
góralsk:c :h :z.asl·ony na okmach,
ramię,
ażeby
zwyczaj em :raDomu Tu~y.sty.
stylowe drewnia ne łóżka zaso;vych
rybaków ilu.ot>rować
eśli mowa o
Zakopan €im
<k::>p'ań.skie, kilimy. P<Jdc:en ie,
na nim wielko§ć wyłowionych
- to już obowiąz.kowo i
knligam ki. rola Sabały. Obok
przez si.ebię l<l&lsi i pstrągów.
o Krupów kach. Wla.si!lym
te§10 n>a'.•mc:res.noSć :
Ponieważ jed111ak mamy dziś
pod.1-c.g.a oczom nie eh~ się w:erzyć,
pokryt.a masą plasty>=ą, ba·rdzień wigilijn y
że i
i cbdalby m
tu nastą9ila mcx:l.erniz.adiw nowo::'.Ze..~ 'e urządzona saustrzec pana od grziechu kocj.a.
Ustaw:>C<no, i to gęsto,
la re;;taura cyjna, bar samo<>b- slupy z lampam
loryzow ania (tak wlaściwego
i janenio wysl:ugowy . TI<> i oc:zyw~e UTOwszystk im rybakom !) wracam
mi.
jest wjc1no, pq-zyjem nie,
c:zy widok na GieW'O!ll<t i Gudo irrmych połowów: czy z
żeby tyllro jesZJC:Z>e wyremo~
bałówkę,
fali n.atchnie 11 wYlD'Wil pan otować choonik i, a
bylibyśmy
becnie jakiś tema.t.
D'.>m Turysty kosztow a! 35 już nie tak bard.z.o w tyle ::a
który
zamknie pan w nowej książ
milionó w zł. U sehylku 1953 europej skimi o.środkami turyce?
roku Z!t.koµa.:nc otrzyma. Jo 1xe- styki.
Pragnąc
zaspokoić
żądania
ze:n t. jakim n~e m<:l'i:e się pok<Jlorach ,
od beżowego poSlów ki1k.a 0 komunik acji
klientów
domagający.eh
W dzień wigilijn y bairsię
srozycić żadna z naszych miej
pi"rez żótty,
czerwon y. chaLódź ZakO'OOne.
d7'ie.ł' aJ.du.aJ.n.a. jest rm;mow a
D<Jtych- l owaz większego wyboru gotiOOWQŚCi. turrtyez inych. Zakobrowy, aż do cza:rmyc ll. WY_cz.as pod tyn; ·
o rybkach , a nie o wiel'>Szaeh.
em b?·lo towej konfekc jj, p;:-zemy sl o- :roc:in:ie. W niajbfilUJzym cz.asie
pane od dawien dawna dopo- wiele kloooto w wzg.lęd
bór jest więc duży. Całkowi
dz'eżowy
zastosują go dwa da.l.si?x! zaSkoro jednak nie ma pan zror<Jzswrz a tzw. ~
i
trudnosC J.
minało się o reg.o rod-zaju h<>tą
nowością będą pońcwchy
Ogran:.czo.M ilość miej.se w stem wielofa.s onowy. Chodzi kłady - „ W ólczam.k.a.'! i ży
zumieni a dl.a. spraw wędkar
tel _ 1<cit:'<J·nj.sko, by zapewnić wagQ!l.a ch s'ypialny ch,
„Helano o" bez f>LWÓW. Wykoo to, aby dz;ęki właściwej or- rardow.s kie ZPO.
skich, wrocmy d-o p.o.prz.0d przewygodn e m'.ejoc-e odpo=y nlm.
nuje się je z nieco grubs::zej
fl'iadka w Koh.l>Sikach i wyganizacj i pracy, można bylo
nicgo tema.tu . Najnows'Zą mop~. będą więe nadawać
Dom miclci 620 lóżek (16 zt Btawan:i e w kolejkac h, by móc
j a.k najc-Lęści ej Zm.i>er1iać fają
ksią:ilką,
będzie
na.pi.sana
się znakom icie na największe
PońC'i:lOChy
za łóżko :na dobę), 24 pokoje
kupić b'Jet, a na domiar złe
„Helanc.' O", któE<.mY
produkowa111.ej
dla dzieci „Kapiłian Ali i jeodzieży
nawet mrozy.
rych cen.a uległa obrri.ż,ce, ciesą dwuooob owe,
go 12-g<Jdz inna pod:róe koleją.
bez obniżania wydajno1ś<:i. ,Tuż
go pies".
tylko dwa
szą się coraz większym pojedn()(J;5'0b:>we, a pow5tałe to
obecniie systerne m tym praT~-z
wiielt'!
się
zmienil.t>
.
wodzeni em. N a te,goroczną zi- Z okazji c;;..,.,.iąt życzę padu.ż>e, ale baTdzo estetyc-. aie i
cują m.
fabryki od.zi.eż.awe
Łód:cid
"Orbis"
UrttcllO!lllJil
nu. aJ'.:,eby i ta ksiąi'Jra ~o
pięknie
PrremyB I: dziewia rski pomypończoszniczy
urządzone sale dla
w Krakow ie, Poznani u i Ja- mę pn:remys :t
6tad:ą Jmlę a.otobueową_ na. tra_
J?rzy:go
byla duże p<>\N'CJ<l:zenie!
towal je we ~cll
wyo'.ec;: ek
ślał również o potrzeba ch k.a:-zbi.o0l'O'Wy<clt. ' Są
sie Lódź - ZaJmpan e i Za.konawało:wych. Zakłady im. Kapryc;,uni.oe, rruejooa do sma·rou.o. .Ja z~ z kolei pane L~. AGtobus- Olwa korównież
sprzaka
w L<Jdzi, dosta.rcz.ają
wania illJart,
szatn::e i cały
w zwią:zku
z.-e śvw"ięta.m.i mun:ika. cja dnslkon;i ,le rooiwią
ce ju'i od pewneg o cza.su na
f'rereg
iTllllYCh nie21będnych
składam
mojemu
rodzinn emu
~ potrzeb y t~·Aó@
zynel) letnie „ dain>,">kie ręp
pom.ie:;;2'CZeń,
W szystk.o u rzą
mfastu źyC"Zenie... ażeby jego
ki~h, wybierają cy-eh ~ w gówlczki steelono we, przystą.pi.
dzono tu z m:Jl\Ślą o wy6'Gtiz ie
repr~nta
.c:vjna
ry. Podróż pięknym, .~Vm
drużyna.
)Jdł
ly ootatn.io do pr{)<lukcji dłu
tury..sty.
1
k.arska LKS i w roku P'!"'tysa.D1-0>CbO>dem, ogrzewa nym
i
gi<:h ażurowych rękawiczek d.o
szlym
zachow· „la swo.ie '1-zoło
zradiofoo i.i2owa.n ym jC61t k:rOtResta:ura c.ia może
wyrjać
wieczoro v;ryoh sukien. Pierwwe mie,j~ w pienvs'l.C,j li5000 ]XJIS.ilków <lzienn~e. Jest
IS!Za, t-a.ńsza no i ba.rdziej a.tsze. 3 tys. pa;r karnawałowych
d-ze.
Jako za.pa.miętałY kimo
r.a.kcyjn. a, gdyż wyciec:z !kowito rze:::zywiście olbrzym ia sarękawic-.ziek w. r&iinych koloRzeka Ner zwana też łódz litrów. Zbiory na
tej dniż.yn.y z ogromn ym 7..a.la, którą już od paru c1ni z,aC'OO z okiien aut.o<k.aJru ogląda
polach ornych
rach pastelow Ych i czarnyc h
kim
Nilem
jest
od
dłuższeg
int.ereso
w.a.niem śledzA: 7,aw.sze
o w prze1icz.en.i u
ją prześliczne widoki gÓł'5k:ie,
pelniają tu..--y.ści i wyc:ecz kona ziemnia ki przekaz ano już do spI'zedaży.
przebieg kaMego l"OO:.grywa.nena. <lStia.tMm odcinku <kogi już czasu prze<lm iotem cieka- dałyby dodatko wo 100 tys. ton
Wioze. Jest to n.'ejako :restauwego sporu. Chodzi 0 to, w ja- rocmrie. W
go ~ nią meoo;u ...
racja kategori i specjaln ej. CeKraków - Zakopa.n -e.
sumie kor.zyści te
ki 111ajwlaściwszy spooób wyko- wyrażają się
... Podobni e jak my. ło
Na
;ny c1olS:yć .słane, ale w barze
tegorocz ny
karnawał
kwotą· ok. 13-0 mln
J. NIECIE CKI
rzystać sply;wające jej korytem
dzianie. z niemniej s.zym zaprzemysł przygotował również
z1 rocznie.
Sprawa jest więc
ści>eki komuna lne i tr..zemy.sło
intereso
waniem czytamy zawkilka rodzajów pantofel ków
warta zachodu .
we Łodzi. Sc.ierają się -w sobą
s:re pańskie wiersze i bajki
wi.ec"";.orowych dla pań. Handwa odmienn e poglądy. Rolniumi~
e stale na ostatnie j
del otrzymał już m. in. atlacy i W\9l)Ólp.ra.cujący
kolumn. ie .,Przekr oju".
z nimi
łlQWe czółen.ka w różnych konaukow cy wyrażają opim;ię, że
lorach, w sklepact l · znajdą się
Rozmawiał:
U Lali na śniadaniu proTulko u mnie
tak.że zlot.e i srebrne pantodzisia.; na. niec:zyst<J<Śd miejskie powinny
szonym
z.astaU.śmy
Edków,
spotkan iu Ja.nków z Edkami, być - jak to się dzieje obecM. JAGOSZ EWSKI
felki. z efektow nych tikan:in.
Sta3'ków ,
rybę w
gailareci e,
La.li z Lucka.m i i Staśków z :nie - w calości wykoI"Z ystywaNie zabrakn ie rów:nież lekkich
'rybę
smażoną,
zi.mne nóżki,
nami, będzie ryb-a smażona. w ne prv,ez gospodarkę rolną. Inbiałych czółenek n.a wysokic ll
W związku z obchodz onymi ocielęcinę i
szynkę.
Później
qalareci e.
obcasac h. Przemysł dostarczył
sernik z ma.kiem , nego .zdania są liczne illlstytuc je
becnie Dniami Przeciwgruźliczy
b11ia. zupa grzybpw a i indyk,
wódka z octem, zimne iwgi łódzkie oraz Biuro Projektó w
też duże
ilocśoi
eleganck ich
mi jak również z 50·leclem walherbata i makowie c. Zauwaz k.awą, makiełki ze śledzia.mi G<>Spod arki Komuna lnej. WJISUczóloene k zamszoWYctl n.a pół
ki z grllŹlicą, na. terenie Łodzi,
żułam, że makowie c nie był
kO'Ilrepe jQ budowy
w cieście, makowi ec z ba.nz- wają O'Ile
szpilkow ym obciasi.e oraz czóodbyło się w szkołach łódzkich
idealnie zawinięt.l/. ale sernik
.pełnej oczy15= 1ni. ścieków, w
czykiem . a indyk
łenka
na niskim obcasie z
(wszędzie
szereg pogadan ek na temat teJ
był niebiańsko dobry . .
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W dniu 22 grudnia 1958 roku zmarł

Załodze Zakładów Przemysłu Bawełnianego
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dzone specjaln e w3!1"1.l.lruki nadania tych przesyłek na stacjach
daty
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usług
z
nia
korzysta
ków
obowiąz
od
są
i
zwolnien
!którzy
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h
:PKS r-Ianują przewoz y tych przesyłek w dotychcr ..asowyc h terminac
• Ek.5pozy turze Spedycy jnej PKS w Łodzi. ul. Wigury nr 7.

DYREK CJA

OKRĘGOWA

~

KOLEI

Wal'SZfl.wi6.

P~STWOWYCH

Spółdzielnia

Pracy

„Elektromechanik"
że przy<jmuje do realizacj i na rok 1959 zamówie na remonty kapiital!n e 0Mt1: średnie
dźwi,gów wszelllde go ty!Pll. jak rÓwnież na

zawi8'dam:la za:iJilteresowanych,

nia

budowę

dźwigów

tow.-ooo bowydl,

t~

rowych, pcńrawowych oraz prowadZ i usłu
gi z zakresu ikonserW1acH wszystki ch urzą
dzeń

dźwigowych

Urzęd'Zie

zarejestrow~h

w

Dozoru Teclmic mego,

Praice wyikonu jemy z ma.teriałów wła
snych i powJ.erz onych w terminac h ~
dni.onyc h ze zleceniodawcą. Za wykonan e
pmoe pobieram y należność zgodnie z obowiązującymi oennilka mi.
Zlecenia naileży kierować na adres:
~elnla Pracy ,.Elektro mechan'i M•
Łódź, uL Więckowskiłego 54, tel. 388-36.

h
ac
w· WOJ ewo' dztw
TEC HNIC ZNA
I o, z k 1m
•

o:fi.cyna
leklkiego 1
.krawiect wa
i dam
,- 25597 G PIAN-IN? , .Jcoai<;ert.olwe - cię 0kiego mę!lkiego
„Bett>ng , ra<ello „.Tuweł skiego. Za(pl:sy Łódź, ul.
8800 k
4
Łąkowa
2" sprzedam , ul. Rewollu·

•
SPRZE DAZ

INŻYNIERA z uprawni eniami budowla nymi
i J;·r.aktyką w zakresie robót remonto wo-budowlany ch na stanowis ko kierown ika techniczn,,,.go zatru<lni Spółdzielnia Praey Re.
montow o-Budow lana „Pokój"•. Oferty przyjmuje dział kadx .przy ul. Traugutt .a 4.
INŻYNIERA-architekta (możliwie z uprawnieniami ) inżyniera lub technika konstruk tora branży metalow ej, inżyniera lub technika
technolo ga branży metalow ej i drzewne j, inżyniera i technika . do proiekt.v wania urządzeń
sanitairn ych (ze majomośdą projekto wania
od
za.t rudni
wentyla cyjnych )
uri:ądzeń
dnia 1 stY'cznia 1959 r. Biuro Konstru kcyjno-Te chnologi czne Wojewó dzkiego 7...arzą
du Przemysłu w Łodzi. Zgłoszeni'.! Łódź, ul.
Ogrodow a 15 (gmach PTe:z;ydium Wojewóąz•
kiej Rady Narodow ej, pokój 335 godz. 7-15).
WYSOK O wyikwałifikowa111e bieliźniarki i kol-'
nierzycz arld na koSZJUle męskie zatrudni od
zaraz Łódzkie Przedsiębiorstwo Krawiec koprzyjmu je sekcja
Zgłoszenia
Kuśnierskie.
personal na Al. Kościuszki 85 w godz. od 8
8792-K
do 15.
h)
alejowyc
(drzew
OGRODNIKA-szkółkarza
z :killmletnią praiktyik.ą i kwalifik acjami poszwkuje Prezydiu m Wojewó dzkiej Rady Na.rodowej w Łodzi - Wyd~iał :Rolnictw a. i Leśnictwa. Zgłoszenia przyjmu je ~ekretar i at wydziału, ul. Zachodn ia 47 do dnia 10 stycznia
8802-K
1959 roku.

,

UNlEWAŻNIA się ko.nce·
sję r>r 50 na sprzedaż wódek na nazwisko Marla
Brzezińska ze skl"'IP'U nr 1
(S.Zy·dłów) wydaną przez
,- ej! 1905 r. 17 m. 43
ej Ra
_ KU~~ - kroju i .szy>e!a or- PrezY'dLu m Pow1a:tow
.
Wydział
Narodow ej
dy
DOOk.~a
ga·°:1zuje ZaiJ:tlad
PIANINO a;agramc.z ine .
Try
ie
Piotrokow
'W
H81Ildl.u
Za'PJS;l'
.
Rzeanioslła
1en1a
płyta
krzY::owe cza·rne,
a791 k
Łódź, bunaJ.91clm
metalowa sprz~ plłnie przyjmują o.środki:
-----·=tel.
M,
Ska
PlotrkoW
ul.
Sl<a
P101nikOW
z.t.
10.000
Marta
SILNIK L,5 KW 220/380 za
Piotak{)WS lka 69, MATUSZ EW!?KA
238-26,
(hermety k) sprzedam ut. 81 m. 33 Woźn:ia.k
Striuga 4, tel. z~. WólczatW ita _15'1'. zgu2550~ FORTEPi AN koru:erta wy Anórzeja
:St;i:ezi1\s ka 5
Pr:zy3:>~łego biła !kartę zdrowia
suc.z:Jta 2-m.ie-\(J iltput) sprzeda:m tanio. 217-19,
BOKSER
ul. Pułasdo sprzedan- ia ul. ul. KorzeniOI WSltiego 16-6 1; Pabianice ,

Bldego 7 m. 10

I

Ili PRACOWNICY POSZUKIWANI Ili

Warszawie
Poman'u
PlOCIm

24271 g

chnlka 8

dają

w

I

os(;oc;wy-=

ów ~4eprawa
l,5Ł~• ~obrot
oklru~o
wierczew - '
P ę.

Wyra.Zy głębokiego współczucia skła
rodzinie
KIEROW N1ICTW O,
RADA MIE.JSC OWA
i WSPOŁPRACOWNICY•

wkrimly w wykona nie planu rocznego

.

SAMOCHODOW

• kieleckim

___.l

I

za

wie
rację naszej córce oraz ca
!emu personelo wi za troskliwą opiekę w czasie cho
roby - serdeaz.ne podzię
kowanie skłooają tą dr. o·
Józefa i Kagą ·r oclzi·c e zimierz Kuna, Łódź, Poje25490
19a
zierska
GARBUJĘ, farbuję, strzy
us:r.lache tnlam skóry
gę,
baranie 1 WS2Ys1lkle mne
skóry futerkow e. GMbowanie ll.sów - <>S'le,m dni.
Zygfryd Kopaczew ski W arsr.,awslc a 3a
Stu pe a,
powańskle)

Prz yjm uje my
złotówki

23892 G

zwr aca my
miliony!

ZOFIA-Ste faniac_k_w zn--o-w-:la wypożyczalnię sukien
i balowych ślubnych
duży wybór przy ul. Więc
l<owskieg o 23 _ _ _ __
LOKAL- -pooiadam - po-

--„- --------'
•
t
posia..
dzie- - - - - - - :/ : ..- . ,:. · I::·.::. 1··
I upraiwnie nh <Io

a
wspólnik
szukuję
maszynę
dającego
prowadze nia

pracowni ,;;;--;.;,;;.;,...;.;;;.;~-----..;.;..;;;;;;;;.;~.----

swetrów, ewent. czekam
na tr,n<!' pro; ozycje. Ofc=ty pisemne „25258" Biur„

oii1r.szeń,

,r>iotrkoWS"ka,

oraz

motocy1 klowe

SHL,

WESOŁYCH SWIĄT
i wszelkie j po-

myślności

powodu choroby
' jerski z a 13-15
Zarzewsk

wiarską

GMC

BMW-R 35, Jawa 250 i 350 stary typ
BK-350.
ZamówiEl!biia przyjmu je i ud'Ziela imorma cji T.O.S. dlZiaił zaopatrz enia Łódź, ulica
8793-K
~ 7, teL 2'14-63.

dużo szc'zęścia osob!steg o

zaklad :!iryz-

ODSTĄPIĘ

I OSóB PRYWA TNYCH
samocho d.ów osobowy ch: Chevrol et
Fleetma ster, BMW-34 0, CitToen BL 11,
Wi'il:vs, DKW, Skoda, Hi!Imain. Pobieda
cięż.

szczęśli
przeprowad:zx>ną 01Pe-

(woj.

Łódź, ul. Wigury '1.
sprmdan ia dla przedsiębiontw.
do
Posiada
państwowych, spóldziel c.gycb
częśol

Dr RYMKIE WICZOW I ordynatorow i Szpitala 1m.
dr. Władysława Biegań
skiego, dr Czamooki ellllU,
dr PJ..ucie -

OBSŁUGA
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w NOW YM ROKU - '1959
życzy ODBIOR COM i

PRACO WNIKO M

Dyrekcja , Podst. Organ, Part..
Rada Zakładowa i Komisja. Zakładowa
Zakł. Przem. Wełn.
fm. LUDWI KA "\TARYŃSKIEGO
w Łodzi, ut. Wólczańska 215.

8 Sport

9

Sport

e

Sport

E.

•
zagran iczne
w Mediolanie odbyła się walka
boksernka o tytuł mistrza Europy
wagi półśredniej między Włochem
'.Marocm.1m i Herbillionem (Fra·ncja). Po l;;-rundowym pojedyruku
rcwyciężył na punkty Marconi,

e

e

Sport O Sport

Sport

e Sport

•

Sport

e

Sport

e

Sport

9

trenuje w Warszawie o~iś początek

Piątkowski

a chce mieszkać w Łodzi ~~~:ie :ęaj~ó:n~:?~u. t~~ m1ą~zynarodo~ego
Czy. w 1959 r. pobiły zostanie E~}rc~~a :~~~{ ;:~ tu!~~~~ hh~~e~lop~!gi~
re kord PoISkI• W dys kUf
~

okres
przygotowawc zy
p:<ze<l dni emocjonować się będą mię-o
igrzyskami oli'll'.pijs.kimi w 1960 dzynarooowym turn;iejem .,, uroku w Rzym1e.
Marzeniem działem czołowych drużyn: Ba.-Na wstępie pytamy jak razN a czym komplikacja ta moim jest w 1959 r. pob:ioie nika (CSR), szwedzkiej droży
w1ązal p;ątkowski swoje spra- polega?
reko'!'dU żyoiowego w rzucie ny Va.esteras orarz. Legli warwy dotyczące
przynależn<Jtici
Chcąc trenować i być w dyskiem 56.78 i w kuli s-Lawsikiej i LICS.
lł-łetnia pł:vwac2lka aJUstrałi_jSka
klubowej.
szczytowej fot"mie nie mogę 16.63.
nsa Kcm.radis
Zeisipól czech<J>slowacki znaj-o
przepłynęta
jako
.pi~ na świecie dystans 1.650
- Może poda pan k:Hka da- duje się obecIIJie w dobrej f<l'l'"'
- Mam zwolnienie z W'.KS - <lojeż<lżać ó'·P•o<l Kom1Stantynow a
yar>dów · poniżej 20 min. Jej rez:uldo Lodzi. Kosz.tuje to mn:ie w nych dotyczących pański.eh per- mie zajmując piel'WS'le miejsce
S!ą.s.k z Wrodawia, ale dotychtat · - 19.58,9 jest nowym rnkorw ~rywkach o rniGtrzcst;Vl>"Q
ciean ·· świa<ta na dy<>tansach 1.650 y
czas
n!ie podpiG.alem jeszc:ze sumie o.ltolo 4 godzin cza.su, nie sonalii?
- P·roozę bard:w. Mam lat 22. swojej ligi. Bani'k pokonał oi•l.500 . m.
zgloo1renia do żadnego z klubów. móvviąc już ·o .zmęczeniu. Muiszę więc mieszkać w
Lodzi i Ważę 94 k!(.
Wzrost 182 cm. statruio 9:1 Rudą Gweułę.
Służbę wojskową skończyłem w
·s.tą<l wyptywa problem po- Kawaler. Nie dojdą już centyDrużyna. Vaesw
k•oju z kuchnią.
metry do wzrostu, ale na wateras
znajduje
PrT.E>bywająca
na tournee w
SłyS?....cliśmy, że zatrzymał dze to przekroczę zapewne 'Zwiąrz;k<u
'Ra:::Lzieckhm
si-ę
na czwar•
angielska
się pan na dłużej w Warsza- 100 kg.
drużyna hokejowa Wem'bley LiO'Tls
·
tym miejscu w
przegrała z zespołem I<::rylja Sowie na B:elanach.
Ozy w rodzinie pa1'1skiej
lidz-e cwlowych
wietów 2:7 (1 :1, 1 :J, o:3).
- Wlącz.cmy zostałem do gru- któryś z braci, a poisiada pan ich
zesipo.lów Szwew
py ohlmpij&kiej
trenującej
w jak wiemy, trzech, uprawia
cji. Wiemy. że
A WF i przebywać tam bę<lc; sport?
WAŻNE TELE!fONY
Szwedzi repre.
PRZEDWIOSN IE (1 że chyba aż do wio.s:ny. Być
Niestety. Tyl.ko ja jeden
m<Y'.t.e
zentują
wYookł
rom.s,ki ego 76) g. 11 Baj
Pagot. Milicyjne
67
mojej całej rodziny
ka „Niezwykły mecz". do tego czasu wyjaśni sic; i;iprn- spośród
poo:i.om w bok-ew
Pogot. Ratunkowe
464-44
wa
w
LOOzi
„
Winna"
i
wówcza.s
jestem
g.
14.
będę
16.
lekkoatletą.
18,
20
ju
Strat. Pożarna
i niewątpti08
dozw. od lat 18. 29.12 mógl już powziąć konkretną
Kom. :Miejska l\fO 292-~2
- W przeciwieństwie do bokę§ wie zespół ten
program j"'k wyżeJ, g. decyzję .
Pryw, Pogot. Lek. 333-::3 lat 16 g. 16. 18, 20 . 29.12 ROMA (II - Rzgowska 84) 16,
ser6w,
n!e
18, 20
przestrzega
pan chy.
potrafi odegrać
555-55
„Cichy Don" I seria g,
„Dziewczęta z Immcnho GAH.NIZONOW Y
- Jak z treningami i ]do jest ba żadnej diety?
KLUB
poważną rolę w turnieju.
'S!ryw. Pogot. Dziec. lG0-00
14, 16, 18, 20
fu" dozw. od lat 7 g. 14, OFICERSKI (Tuwima 34) bezpośrednim pama opiekwnem?
- Piję dużo mleka i jem re- Nas oczywiście inter~je be2po
BAŁTYK (premierowe „Kalosze szczęścia"
i( . 15 Baika
„Sniegowy
-W:E.A
Trene~em moim jest Sze- ko~<lową ilość owoców.
T/lCnWul
Nan1towicza 20)
„Gość
dozw. od lat 16 g. 15.4:;.
śreclnio jak spi!S!Zą się hO'keiści
\ist.onosz", „Siedmiu zło
• ·
'1l1ll. •
z zaświatów" dozw. od
lest,
16, 20 .15. 29.12. a
bezpośrednim
pro:
Po złożeniu. Życze11
op1ekudziei" g . 16. 18, 20, 29.12
na rok f,KS? Dla. nich będzie to chrzest;
lat 12 g. 10, 12, „Stewargram i godz. Jak wyzeJ
nieczynne
r.em
z
ram1€'Ilia
PZLA
p.
Gie- 1959 Edmlll!ldowl Piątkowskiemu oo.jowy na własnym lodowisku.
'I'EATR NOWY (Wieckow dessy" dozw. od lat
18 REKORD (II - Rzgowsi<a DKM <!'fawrot 27) „Ry- rutto. Na A WF trenuję
skiego 15) g. 15.30 ;,Barpodno- połączyliśmy się telefonic.zn:ie z Wiemy,
g . 14, 16 „Kapral z Manr 2) Poranek g. 10, 11,
że w rozgTywkach o
szard Ili" do2'W. o<! la·t
bara Radziwiłłówna", g.
dagaskaru" dozw . od lat „Wakacje z gangsterem' rn g. 15, 17.45, 20.30. 29.12 »"Zenie
ciężarów.
Lubię
ten przedistawicie lem Polskie&> Ko- mistrzostwo I ligi J.o<tłzianie pow
19.15 „żywot Józefa"
dozw. od la<t 12 g. 16, 18 nieczynne.
14, g. 18 . 20 . 29 .12 _ pro
1Sport.
Wpływa on w;yrmź.n.ie na nutetu Olimpijskie;g0
w Lo•dzi trafili odn1eść szereg większych
!l'EATR 7.15 (Traugutta 1) gra.m i godz. jak wyżej
20.
29.12 „Wakacje z
* :./- . "'
poprawę k<l!Ildycji.
g. 15 Ba.ika „Tajemnica
W sw.ni>:' p. Z. Lisem.
sukcesów. Ale czy potrafią wy...
gangsterem" g. 16, 18, 20
,
starej wierzby", g. 19.lo DWORCOWE (Il podn01Szę
Dw. so.Jusz (Il _ Nowe złot Uwaga.
360
kg.
Najlepiej
zaDaw~edzieliśmy się od nie.;;o, walczyć
Repertuar spoprzyn.a.jmni-ej
jedno
,.Komedie małżeńskie"
KaJ}s>ki) „Na,~~a k!"onino) Poranek g. Il, „Derządzoi:o
~.wansowany
na
podstawie
jestem
„w
rwa- 72 sprawa przy<lzihłu mieszka- zwycięstwo w turnieju
29.12 g. J9.15 „Komedie l<a , „Przyjazn w sw1p7.erter" dozw. od lat 14 komunikatu Okręgowe- niu".
P0<na<lto
dochodzą
je."Zcze
nia
małteńskie"
dla nRS?..ego najlepszego
cie zwierząt", „Ta.dek
Prngram przewidu,je dz.iś dwa
g. 15 , 17 , 19 . 29 •12 „Zapaś
go Za1·ządu. K1:i . ~
iOPERETKA (Piowkowska Niejaclel<", „Myszka i
nik i błazen" dozw . . od Pr~edsprzedaz b1letow _na mar.sz,o-biegj, gimina„styka i ćwi dysJwbola znajduje się na do- spotkania. A mianowicie o godz.
Ulr 243) g. 19.15 „Krysia „kotek" g. 10. Il, 12, 13 lat
·czenia
pomoc.nic.ze.
g.
,
l9
.l:l°
Okres
do
2
brej drodze
dm ~~przód !1~ km:
16
i w pierwszym 16 Legii z Ba.nikiem. Bei;po5red17
Leśniczanka".
2!.12 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21 STUDIO (III _ Bystrzy- „B~łtyk .„P~Jon,1,a „W1 1)olowy kwiemia
wykorzy.s.tam kwadale 1959 roku Piatkow1Ski nio p·o tym meczu ŁKS wa.lw
program i godz. jak wy 29.12 - program i godz. eka _ ) Poranek g .
, s!a :„„Wlokmarz : „Wol na zdobycie odpowie<;ln.iej
7
9
11
odżej
otrzyma pokój z kuch.Ilią. Do- czyć będzie z,e Szwedami.
jak wyż.ej
12 . 30 , „Zbrodnia i !tara" nośc
. w
Osrodku pornaści
'!'EATR IM.
JARACZA .
fizycznej i sądzę, że piero wówczas będzie on mógł
_
.
do.zw. <>d lat 16 g. 15 ,
Usług
W drugim dniu turnieju, tj.
Filmowych.
ul.
(ul. Jai·a=a 27) g . 15 GD~i;::IA (II
Tu w.ima . 2\ 17.15, 19.30. 29.12 "Trzej
Wigury 2, w godz. 12-lG już na początku se.z.o.nu będę po<lp's.ać zgłoszenie
do sekcj:i ju !•ro o godz. 17 .30 V aiesteras
.,Wesele", g . 19 „Mają- Pio.,,ram dla ;naJ".110d- muszkieterowi e"
do•zw.
w
dobrej
formie.
Ten
okres
dla lekkoatletyczn ej· ŁKS. Dobrze zmierzy się z Legią, a pil>tem
1.c·k albo !ml<:"· 2912 g
szych
„Trzewiczlu na 0 d '1 t 16
17 i- 19 30
ZOO - czvnne g 9-18
• · · bruku" g.
l<J, 11, 12. 13.
a
mnie będzie wyjątkowo waż siq stalo. że obecnie zriala.zl się LKS z Baniliem.
g.
· o,
·
19 ra•t'Lekkomys~
,)
·
•
Na zaikończew
lna SIO- 14. 15, 16, 17. „P<>rtier z STYLOWY (1 - Kilińskie
--ny,
gdyż c:zekają mnie lJi.Cza'le P1ątkow.ski w Wal'\Szawje na o- nie
turnJ.eju 30. XII. o go0d·1:.
st
Lazurowego Wybrzeża"
go .123)
~· 11.:
i
poważne s.twrty.
!l'EATR
POWSZECHNY clo.7JW. od lat 18 g. 18, „P1gułk1. Po!"anek
bozi-e szkoleniowym PKOl, nie 17.30 Vaesteras zaigra. z Bani•
dla Aureh.1" ""
(Obr. Stalingradu nr 21) 20.1;;. 29.12 .. Portier z La
Seron zapowiada. s:i.ę ba:r-- marnując ani jednego tygcdnja kiem, a w ostatnim meczu tu,r...
dozw. od lat 16 g. 16, 18, za. u
3
0
2
dzo OO.garo.
c-~asu na przy.gotowani.a do zbli- n4eju Legia spotka. się z LKS.
1
20 dla
Pierwszy st.act rn.a.my mieć żające&> się .sewnu.
(n)
1..tawien1a zamkmęte), g.
(n)
Program dla . na.imlod- SWIT (Il

* * *

• •

*

* :./- *

Dy„ury aptek

t~~~.! ~ ~~;:ae~r~ge~~ ~~~~";.~~ 14~r~:.e~a~~.1~: ~\ire~~i~• g."ii.~~~i

ko~;~~~1;~a T~~i~~o;~:

Bałucki Ry- Zieloną 28 . Wschodnia
szych
Trzew1czk1 na
k)
Z
t
54,
bruku" ''g. 16.30
~ia"" g~„~~r~~;:n:nG Limanowskiego 37.
ny
29
12
LĄCZNOSC (III - Józe- hochsztaplera
·
~E:A"TR Mf,ODEGO WI- fów 43) „Królewna ż~h- Krulla" doz.iw. odFe!il<sa
lat J8 Tuwima 19. Wólczańska
D.ZA _(MO'lllU.S.Z.kl nr 4a) ka" g. 11.30, „Stra.żnig. JS.45, 18, 20.15. 29.12 37, Piotrkowska 225, Zgier
1111
ecz'.' nn~
•
ca w górach'' do.z.\\; . od „l\1yznania hochsztaple· ą-ka 146, Pl.
Wolności 2,
„'PINOKIO
. (Kopernik.a ł.~.t 12 g. li;.30,
ra .Feliksa Krl,IJ,la'hr.g. Woj,s,j~,PQl.ą·l<i.elSo ..~J;l;ąl:>.
nr 16) g. lO 1 l6 „Krze:»1- 29 12 niecz;)'nne17 .30, 19.30 15.45
18
20.15
rowsklego
24-b.
· ' „
wo" (przectst zamkn1ę·
'
'
AS Al
K · I
kl 48
tel. 29.12 g. i7 „Krzesi- ML.ODA GWARDIA. (Il - TATRY (II - Sienk!ewi- pełni
staie d;~~~z n<>ene
wo" (przed.st. O'..amknię- .:z;1~lon~, 2)
„Krolowa
C'.za„40) „Wawrzyńco~:l'.
•
te)
smegu . <lozw. od lat 7 sad . g. •• 12.30, •1-i:'<>lll_!)ł. 1 ...,, .'nN/aUJl;Jr„...IX>KT&.r J
„ARLEKIN" (Wólczańska g. 9.30,""11~.12.30, „Heled~ •.• ..d~. ~d !'ni1 - ·.-=•~·
~"'
nr 51 _ rn. 15 , Hl „Kolo
na i mężczyźni" dozw.
J8, g. 13.30, 15.45, 18, 2ll.15 P<>loznlctw<>: Bałuty, Sta
rowe piosenki" tprze<l- od lat 18 g. 14. 16. /B. 20 29.12
„Wawrzyńc<?Wl'. romiejs·ka Szpital Im.
„taowienie zam.i<lnięte). _
29.12 - program i gcxiz.
sad" g. 14.49, „Poploł 1 dr H. Jordana . ul .. PrzY29.1.2 i:-. 17
Niezwvkłv
ja•k wyżej
diament" g. 15.45, 18, rodnicza 7; Sródm1esc1e,
wynalazek" "(prredSta: MUZA (II _ Pabianicka 2Q.J5
Ruda, <;hojny Szpital
wi-0nie zamiknięte)
Jn) Poranek g . ll. •• T~ii WISf,A
(prem!erowe - 1m. c1:'„ le - Skłodows1:<teJ:
:I'EATR
ZIEMI
LODZ- ~zymy wśród gwiazd" Tuwi~a l) „Piękna tan- ul. Cune-Sklode>w skie.i lo.
KIEJ (Kopernika nr 8 ) cloZJw. od lat 16 f!. 15 . 45 . cerka dozw: od lat 13, Polesie, Widzew
- Szp;g. 19 ,3 0 ,.Serce nie słu11!. 20.15 . W.12 „Tańczyg. 9.30, ll.4a. l~, 16._1;;. tal Im. d'. Madurowicza,
"
_
.
. mv wśród gwiazd" g. 18.30, 20 .•ó. 29.~2 - pno- ul. Krzem1emecka 5.
ga • 2912
·_
.P~ogram 1
•· •
gram
1
gode;.
Ja.k
wyzeJ
1·" 4:• 18 2
goctiz. Jatk "-''.Yze.1
.
• 0.fo
Wł,01\.NIARZ (prem1ern- 211 • 12
.OPERA
(W1ęckO'WSk;eogo PIONIER (II - Frnnclsz- we Próchnika nr 16)
Scz:pttal MON
nr 15) g. 10.30 „l~ alka". kai't~ka 31) Poranek g. 11 „Za.dzwońcie do moje.I ul.Chirurgia:
Zeromskiego 113,
0
29.12 g. 19 „Halka
„Na tropie"
dozw. od
żony" dozw. od lat 16 g.
Interna: S~i-tal i·m. N.
lat 18 g .. 16, 18, Z1l. 29.12 9.30. 11.45. a. 16.15. 18.30. Barlickiego. ul. Kopciń·
„Na tropie" g . 16. 18, 20 20.45. 29.12 - program i skiego 22, I Klin.
POLONIA (premierowe godz. ja.k wyżej
Laryngologia: S21p. im.
MUZEUM ARCHEOLOGI · Piotrkowska 67) „Bitwa WOLNOSC
(premlerow~ dr Pirogowa, ul. Wólc.zań
CZNE i ETNOGRAFIC Z o ciężką wodę" dozw. - Przybyszewski ego 16) ska 195.
NE (Pl. Wolności 14) <>d lat 12 g. 10.30, 13, „Rose Bernd" dozw. od
. tyk • S:u it
.
~ynne 11-18.
1
15.30, 18 .. 2~.30. 29 .12 ,i'B1- lat 18 g. 10, 12. 14, 16, 18 dr01~~~;che~~
P a 1 1 m.
HUZEUM SZTUKI (Więc- twa o c1ęzką wodę
g. 20 .. 29.12 - program 1
H
• ul. Miliokowskiego 35) czynne g. 13.30. 18, 20.30
goc!Z. jak wyże\i
nowa
·
10--16.
POKOJ (II - Kazimierza ZACHĘTA - remont
29. lZ
PALMIARNIA ezy.nna
nr_ 6) „Zółt<>d~iób" g . 12 ODRA (Przędzalnlana 63) Chirur)l'la: Szpital Im.
g. 10--18
„~lub kobiet
dozw. od g. Jl i l5 Bajki, g. 17. 19 dr Sterlinga, ul. Sterłin·
....__..
l~ lti g. 1~>, ~8, 20. 29.12 „żołnierz królowej Ma- ga 1-3.
lhf.
„Klub kobiet
g. 16, 18, daga.skarn" do2'w. od lat Interna: s it I I
d
20
. .•
!U. 29.~ g. 17 _Bajki, f!. 19 Pirogowa,
~ a wóT~a i:
~ilmskle„żołnierz kroloweJ Ma- ska 195.
~- nawiasach podajemy 1 MAJA (IJ go J78) „Chłopiec z gu- dagaskaru"
kategorie ki.n)
taperki" dozw .od lat 7 POPULARNE (II - ogro Laryngofogla: Szp. Im.
ADRIA (Il - Piotrkow- g. 10.30, 12, „Pożegna- dowa 18) „Cichy Don" N-. ~arllckrngo, ul. Kopska 150) „ Trzej panowie nia." doz-w. od lat 18 11:: II seria doz.w. od lat ·16 emskiego 22.
na śniegu" dm:w. OJi lat 15,30, 17.4?, 20. 29 .12 ~,Po g. 16'. 18, 20._ 29.12 - pro Okulistyka:
&&pita:! im.
12 g. JO, 12. 14. „Cichy zegnama' g. 15.30, 11.45, gram Jak wyz~J g. 17
(19 N. Barlickiego, ul. KopDon" I seria dOZi\\"". od 20 seans zamikmęty)
seaJ11s zaml<imęty)
cil1sk1ego 22.

! 19.30

„Królowa Przed' mieścia". 29.12 nieczyn-
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Z

nlemJecklego przełożyła
IZABELLA DĄMBSKA
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dziej odsunął kapel usz n.a tył głowy.
- His cou&i.ns - p1·zetJ.umaczyl żołnierzom,

"""' ·
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NIEDZIELA, 28 GRUDNJA
20.00 Z kraju l ze świata. ~.27
S.36 Audycja stu<lencka. 8.50 W
Kronika sportowa. 20.40 „Daleka
s 2':y'okich tempach.
9.(){) Kc;ncert
ksieżni(!Z)ka" słuch . 22.00 Wiado
orgainowy. 9.n Radiowa SpóŁclziel
mości. 22.05 Pogadanka filozoficznia Satyryczna. 9.50 (Ł) „Konc·ert
na. 22.20 Muzy!ka tan. 22 .50 Wo.ina
życzeń" 11.00 Z cyklu: „Wybrane
Trybuna. Literacka. 23.% „Sylwet
inowele" - .,Kabulivala". 11.30 Slu
k1 wspołczesnych kom.pozytorów
c.ha-my mu~yki ludowej. 11.57 Sy- .Artur Ma'1awski". 23.50 Os•tat!Ilie
gnat czasu i hejna~ z Wieży Mawiadomości.
riacl<iej. 12.04 Poranek symfoni.czillY 13.15 „Techni.ka i problemy"
TELEWIZJA
PONIEDZIAŁEK, 29 GRUDNIA
13.40 Koncert życzeń.
Niedziela, 21! grucmla
15.00 Dla
15.00 Wiadomości. 15.10 utwory
dzieci słuchowisko ;pt. „Diabeł Bo "'<:r:.r.ypcowe kompozytorów pol16.00 Program dla dzieci (W).
ruta". 16.25 Koncert Cho.pinowski. skich. 15.30 Audycja dla dzieci star 17.oo Reportaż
Muzmun Narodo17.00 Wiadomości. 17.05 Ko·re.gpOll'l- o.Zych. 15.50 Melodie filmowe. 16.00 wego (W). 1~.30z Film
króflkometra
<!encja ,z za.granicy. 17.13 Polskie (~,) Gra ze,:>pół ,Banjo-Ryt.m". 16.20 żo-w~ (W).
IB.00 „Wieczór trzech
niosenl(i rozrywkowe. 17.3ry „Łzy (Ł) „Echa piosenek" aurl. dla 'lanów" - Tele-turniej (W). 19.30
ukr~ · tc przed światem" ·sl'l.lch. 18.!>5 cl:<ieci.
16.35 (Ł}
Grają o·:-klestry Dzienniil< tel&WiZY.i·nY
(W). 20.15
.. Poci:wieczorek przv mll.-:,1·of.oni0
rozrywko-we. JG.55 (.'f,) .'t''"' .'1 .tl' cMa Pilm krótkomet.rażo
20.30
19.35 Muzyka tanec2lna. 20.00 Dzien wsi" - aud. w opr. J. Bąbińskie KBbaret satyryczny wv (Ł).
„K1rndel" (K).
nilk wieczorny. 20.26 Wiad~moś<:i go i H. Smol;;gi. 17.lO (Ł) „UD<(3- 21 . ~0 Film
kró1:k.orne.trażowy Cf~).
sportcwc. ~0.30 (f, \ „Wi7.yta u Mic- 7.yn radiowej muzyki ro:uy\Ml<O22.JO Wieczór utworów satyryczlkiewicza" - słuchowisko R. Zrę- we.i". 17.~;; (Ł) „C.zte.rc{.,;ieśoi pięć nvch
Swiatopełkd Karpiń·skiego
bowicza. 2l.10 Audycja literacka. mi.nut - to za dużo" - felie•ton (W).
.
.
21.40 Gra Wroclaw.>k; Kwintet Ryt mg;r Anny Oster. 17.43 (Łl B'""' Poniedziałek, 29 grudnia
aniczny.
22.00 Wiadoino-5ci.
22.05 Sara.sa.te - Farn.ta.zja na temat op.
Ogólnopo1"•kie wia.domości sporto- „Carmen". 18.00 (Ł) Lód.z1ki d.i:ic.ilB.10 ,.Eureka" - magazyn pop .we. 22.35 (~) LO'kalne wiadomości nik 1·adiowy. 13.2ó Audycja aktual naukc•wy (W). 18.40
Przerwa. 19.30
.Sl)ortowe. 2.2.45 Melodie tan. 23.10 na. 18.35 Muzyka i aktJUalnóści. Dziemnik telewizyjny
(Wl. 20.00
1'1Iltzyka różnych narodów - mu- '"oo
~·'''"'k' t•n. l~.30 Mo:1est\D~"skusja przed ka.merą (W). 20 .30
Z"ka r11mul't„ka. 23.50 Ostatnie wia MUSISOI'~i: Cykl „Pi&mi i tańce „Orfeusz" - t1·e""'clia
J.
Coc.tea1u
domości. 24.00 Muzyka ta.ncczna.
śmierci". 19.50 Wiązanka melodii.
- insc. telew. (W).
11
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przód swoje sterczące piersi. Włooy miala potargane.
- Któi: to jest? - spytał cywil.
- Moje kuzynki!
Cy,.,.iil podniósł ·rękę &> góry i jeszcze· barw

Katt pode.szla bliżej, podsuwając nam pod
swoje stercząc.a piersi i zatrzasnęła.
z pasją drzwi. Po-sypał sdę tynk. Zza drzwi
Katt nadal klęła. Żołnierze pokiwali głowami.
Cywil splunął na ścianę.
- Dosyć pa.n już widział? - gpyta!em.
Nie! - cywil odwrócił si~. przeszedł
pr,zedpokój i kopnął nogą drzWi wiodące oo
atelier.
Czy i to należy do Cli.eb~e? - spytal.
- Tak.
- Chodź ze mną!
Schwycił mnie za ranuę
i pociągnąl do
atelier. Szl!iśmy pod gołym niebem, po mow
kry<:h deskach aż do drzwi sypialni. W sypialni łóżka by!y rozmamlane. Na podłodze leża
ły dwie k06zule. Obie należały do mnie. Nie
można powded7J.eć, żeby pokój wyglądał czysto
i porząd:n.ie. Cywil spojrzał na mnie i spytal:
- Kto to są te kobiety?
- Je<lna z ndch to moja narziec:zon.a - powiedziałem - a <lr1.1,ga to jeszci.e dziecko.
- Ale z gębą starej k.„.I
Cywil schylił się, szuJrnjąc pod lóż.kami.
Obaj żolnierze stali oparci 0 d;:-zwi. Jeden z;;i.czął zawjązywać sznurowadło. Cywil wypro.stowal sJę i za wolal:
- Idziemy!
Ja w środku, on przede mną, za mną żoł
n'.erre - tak .szliśmy z powrotem:
przez
atelier, do kory.t,a,rza i w dół po schodach.
Na ulicy stał jeep. Przy kierownicy siedz:ial
czwaJ"ty z nich. Spojrzał na mnie zaciekawiony. Tylne siedzenie jeepa byJ:o pochlapane
olejem. Obaj żołn:ierze podeszli do mn'.e, cywil isi.adl na przodzie. Zapomniałem zamknąć
drizwti domu. G<ly tylko szofer zapuści! motor,
zacząłem marznąć. Owiał nas lodowaty wian-.
Jechaliśmy aleją w kierunku miasta. Najpierw
mijaliśmy domy o nie u.szk.odronycll dachacll
- potem ruiny. Przy Rondlu samochód wziął
tak ostry zakręt, że za2l,grzytały <l'pQily. Dalej
jechaliśmy P•rzez Romanplatz. w kiierunku
szkoły w Neuhausen. Droga wlodfa wzdłuż
domów okolonych drutem kolczastym. Drut
rozcią·gnięty byl na wysokości wzro..o;tu czlowieka. Co sio metrów stały patrole z karab.'i.n.ami p~·zewiesronymi przez ramię. żołnierze
z po.'5olerunków. obok których przejeżdżaliśmy,
baczn:e nam się r.-zyglądali. Z okien domów
w;vg!ądaly twarze żolnierzy.
Nudzili się najwd<loc.zniei. Oni także patrzylli w ślad za nami. W jed·!lym z otwartych okien wi.siala ffran
ka. Pow:ewala jak chorą„~iew. W.s:zystJ.Ce twarze, Móre zauważyłem w przejeździe, żuły,
()(:%y

Międey dwom.a amei-ykań&kimi 7.ołnderzami
6tał człowiek w cywilu. Cała trójka patrzyła
l!l.a mnie. Cywil z.sunął kapeli.w:z na tył glowy,
Zol1'li€t'ze mieli ręre zal<imne w tył.

- Czy pan się nazywa Robert? - S\P'.)'i.a.l
cywil.
- To moje imię - odPQ"Miedziale m i cofnąłem się o krok.
- W porządku! Cywil wysunął się naprzód. Nie chcąc mu prewólić na przekMczentie progu, i ja zrobiłem to samo. Przeii:
chwiJę
staliśmy na.prreci.w siehie,
niemal
pierś w p.ied.
- Pójdziesz z nami ~ powied:zi.al lekceważąco.

- Tak myś.l:i&z? - Uśmiechnąłem. się. Miał
na no.gach buty amerykańskie o krzywo ścne
tyoh obcasach, ręoe mi.al jednak delikatne.
- Czy mam P'fZetlumaczyć twoje słowa 'I
- Nie potrzeba! - Odsunąłem się na bok,
ł'Ó'W!Ilocześn:e
wyciągnąłem
klucz z zamka
i ·zn.ala,złem się na dworze. Drzwi zamklnęly
isię za mną. Obydwaj żoh1ierze byli · bardzt>
W)'ISOkiego wzl"OIS'tu. Paitrzyli na mnie z gU.ry. Cywil pow!ie<lzial:
- Lepiej zabierz ze sobą płaszcz.
Chodź,
otwórz drzwi. To m<XŻ.e potrwać dłużej!
Otworzyłem znowu drzwi,
rozwieraJąc j~
możliwie szeroko. Ale Haia już nie bylo w
kącie. Za mną wcisnęła się cala trójka. Zostawili· drzwj otwarte.
Szybko ruszyłem ku
SC'ho<lom. Szli :re mną. Od otwartych drzwi
wialo zimne prywietrze po całym domu . .Jt>•
den z żołnierzy zaczął gwizdać „Lili Mad<>n-e". Weszliśmy na górę. W 1rorytawu wisiał
mój pla=.
Stanąłem przed lut51t.rem, żeby go włożyć.
Czy to t·woje :mfiesizkanie? - spytał cy·

wil.

A oo?

Moż.e

pan

myśli,

płas.wz?

że biorę

C'l.lidey

Nigdy nie wiadomo. - Cywil wzruszył
ram:ion.ami . Potem wskazał drzwi kuchenne:
- ·otwórz no te drzwi!
- Jeże!rt pan je.st taki t".iekawY . - Pod.szedłem do drzwi. na~is..-iąlem klam 1~ę i pchnąłem.
Drzwi n1ie ustępowały. Zapomniałem, że Hai
je zaryglował. Pod uważn.vm wzrok.iem tamtej
trójki mu.sialem
odsunąć
zatrzask.
Drzwi

otworzyły

się,

skrzypiąc.

-

0„. a to oo? - wykrzykną! cywil.
Olga i Katt stały przy stole. Nie miały na

·sobie ruic, prócz koszul. Katt

wysunęła

na-

lD.

e.

a.)
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