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-------------------------Dwuznaczne
tot slrzalów

powitało

narodziny

e

nowego państwa
w Afryce
PARYŻ (PAP). - 101 salw artyler~·jskich obwieściło w Abidżan~~ dzis w nocY naroclzmy no-

wego ~dwudziestego z kolei niepodleglcgo panstw~ w A~ryce
Republiki Wybrze~a Ko.sc1 Sło
niowej. Uroczystosc1 związane z
proklamowa'n i.em n.jepodleglosci
trwać będą dwa dnt.
Wvhroeże Kości Sloniowej jest
jedn.ym z najlep.i~j roz.winiętych
gospodarczo kra1ow Afryki zachodni.zj. Z bogactw mineralny.eh
Wybrz<>:te K0ści Słoniowej pos1azłoto, diamenty i mangan
d!!
Dużą rolę w gnspodarce .odgrywa rnlnict.wo. Uprav.>ia sic; tam
kakako, kaw~. banany i ananasy. Pnd wz..E[lędem produkcji kaW'" kraj t«'n zajmuje t-rzec1e miej
&ee na świecie.

stanowisko Hammarskjoelda
Czombe liczy na „przyjaciół" w ONZ„.
Ghana przyrzeka Kongu pomoc zbrojną:

Wdramatycznych warunkach
obradować będzie
Rada Bezpieczeństwa
NOWY JORK (PAP). W 12-stronicGwym sprawozdaniu, sporządzollym dla Rady Bezpieczeństwa sekretarz
generalny ONZ Ha,mmar sk.ioeld referuje szczegóły mi·
sji powierzonej clr Run che i przyczyny, jakie sklGnlly
jego samego do powziP,ci a decyzji o <idroczcniu wejści"
oddziałów ONZ na tery lorium prowincji Ka.ta.n&a.

-----Gratulacje l

Ham.marskjoeld zwraca sie <i<:>
Rady Bez.pieczeństwa "' prośbą
o instrukcje i wyraźne wypowjedzenie się w sprawie Katangi „oddzielając zagadnieni'l
dotyczące wewnętrznej ewolucj!
w dziedzinie k- nstyt.ucyjnej, od
zal'(adnień związanych z ohi!cnościa sil ONZ w Kongo".
Jak donos' Agencja Reute1·a
kongijskiego
rządu
rzecznik
WARSZAWA (PAP). że s-tanowisko ONZ
stwier<lzil,
okatji proklamowania w dniu
w sprawie Katangi jest dla
7 brn. niepodległości RepubliKonga zupełnie ntezro:;o,umia!P
ł ki i\Vyb1„zeża ICości Slonio_wd
stwierdzH
Naród kongijski ł rrezl"s Rady Minish'ów .Jo:r.Ji!
H<1m~.e
uważa,
C:crnokiPwicT. wystosował d~-i rzecznik
:wstall
BunchP.
i
marskjoeld
pes1c: gralul~o·jną d~ pre~1~
przekupieni przez milionerów
ra R<:'y>tibliki Wybrzeza Kose'
z Katana;!.
Sloniowej Felixa Houphouet„l'a.ris-Presse" zaZJnacza, że
Boii:n:r.
od chwili wybuchu wo)ny w

z Polski

ZI

i
-----

IKorei
zbiera

Bezpieczeństwa
Rada
się po raz p1erwszy „w
tak dramatycznych warunkach".
„Premier" Czombe oswrn-dc.zyl
n" konferencji praso.w ei, że
jest już za późno, aby któryś
z pl'zedstawicieh jego n.ądu
mógl udać się na posiedzenie
Ra<ly Bezpieczeństwa do Nowego Jot.\rn. Czombe pocieszr.
si~. że „przyjadele", ktf..rych
Katanga ma wielu w ONZ, poprą jej sprawi;:.

Ghana przyrzeka Kongu
pomoc zbrojną

I.ONDYN (PAP). W sobotę na
S{Pecjalnie zwolaneJ w AkrzP.
lwnferen.cji. prasowej prezyden1
Kwame Nkrumah podał do wia
domości, że jeżeli ONZ nie znaj
dz.ie rozwiązania problemu Katangi, wówczas Ghana cj,ostarczy Kongu pomocy zbrojnej,
Jakiej republika ta zażąda, nawet g>dyb_y to miało cx~naczać
Ghant:: i
prowadzenie przez
s.kf, :Rumunii, Węgier, Związku Kongo samotnej walki z woj~oju
ich
i
belgij.skimi
skami
Radzieckiego. iW posiedzeniu nczest.niczyli w cha~akterze obser ~imikami. Sprawę pomocy owatorów przedstawiciele Chin • mowi Nkrumah z Lum·umbą,
ki.iedy ten ostatnl przybędzie do
i Korei.
Komisja I"Oz.patrzyla z~a.dnJe Alkry.
nie związane z wypełni·eniem za
1-eceń XIII sesji Rady EkonomiZachodni blujf
cznej RWPG i organi.zacji pracy
wunika z doniesień AJak
koordynai
przy opracowywaniu
cji perspektywicznych planów, yencji France Presse, kola rzqrozwoju przemyslu naftowegu ! dowe w LeopoLdvil'e stwierdzagawwniczego stron - cz!onków ją, że decyzja powzięta ostatKomisja oceniła także nio przez sekretarza g1meral·
RWPG.
r-ezulta.ty pracy grup roboczych nego ONZ w sprawie Katanw ubieglym okres·ie i przyjęła gi iynoru.je prawa rządu Kon(Ja
odpowiednie zalecenia. Komisja i odpowiada interesom ko 'nza wi-erdziła plan swej pracy na nialnym wladz belgijskich w
Katandze.
najbliższy okr-es.

Przemysł naftowy i gazowni czy
tematem obrad komisji RWPG

W
BUKARESZT (PAP).
dniach 2-6 "ieorpnia 1960 r. odb,-b ,ję w Buka.r-eszcie kolejne
po:;.ied!·cnie st.al.ei komisji wspól·
pracy ekonomkznej . i. n:rnkowote<:hniczrn~j w dz1edz1me przemyi gazowmc.7.iego
słu n;iftow·e<go
stron - uczestników R'vVPG. W
posi,2ctz1eni11 komisji udziat wzię
li r.rzensta·wickle Albanii, Bulgarii. Cz.eclK>sł-owacj·i, NRD, Pol-

Komisja Bundestagu
zbada przeszłość
Globkego?
BO, 'N (PAP). -

W

związku

n.auer;"t-11

Głobl~ego,

.

~

z n-

J>ublilrnwa.mero w Berlmie !J!.atc:
zb.ro<lniczeJ
dotyczącycll
rla.lt>i.·
taszystow•kiej przes·zlośi;1 Jednego
Adedo·radc<>w
z na.Jbliżsą;ych
sekretarz za-

Obniżka cen
kilku typów

radioodbiorników

cnc!lnloniemteckiego ugrup<>wania
Niemcó.\\"', J. We.ber
„Związek
rrzeS'ła I do p1·. zew<>tiniczącego Bu11
WARSZAWA <PAP). Od R
oraz do wszystkich po·
<le~\.agu
sł()W .!st, w kt&rym domaga się
bm. obniżone zostają ceny ni~
natychmiastoweg<> utw<>rzenia ko- których typów aparat ów rariiornls.H P~ riament.a.rnej w celu zba- wych produkcji krajowej. NowP
dania Prz ...zto$cl poJ1tycu1ej Glo-bceny, ustalone przez Państwv
kego.
,JJk komuniku.le biuletyn pra- wą Komi"lję Cen są na~tęp.i
sowy .,Zwl~zeii Niemcow„, w Jiś„ jące: aparat radiowy „Nokturn"
cle wst<az.u.1e ~ię, że dokume•nt.y obecnie kosztuje 660 zl (dt>przedst~ w1one. "!' k<>nferenc,ii pra870 z!), „Pionier" -80w~j w Berhn1e. wysuwają cięż tychczas 050), , Lokl.e zarzut.)' przeciwko Globkem11. 700 zł (poprzednio zl (,poprzednio
700
Z mat~rlaJó.w t.ych. WYnlka, że był tM"
on .Jl'ttnym z WS,P<>!autor&w hible- również 850 zl).
rowsklrh 11>ta·W ra.sistowsk.lch któ
r:a·diowy „Podhale"
Aparat
re k<>5zto,wa!y :i;ycie miliony Juzamiast 2.750 kosztuje po ob·
dZt.
___.
l 100
niżce 1.500 zl, „Wola" (dawna cena 1.350), a „Stolica" - . 1.000 zl (dawna cena

Strach

padł

l.300

na milionerów

uległy obniżce, można
nabywać na raty.

LONDYN (PAP). - Milionel'ZV W
S!·nigiapurze Z?Ja. w c!ągl-ej olJa1Wie,
moga stac s-:i: koJ-ejrną of1a1rą
kcli:i.app'1n.gu. Ostć:.'n"° w tym mieśc!e P0<W'tarrLadą s-1ę ba.1'<:1rzo często
V..>ioa.dlk.i u.pro.wadza<ua l>oga tych
hat'ld1o,wc&w
i
P:"ZE>m~-.;łcv.nców
p!-zea. me:zti~riyt'h osob<1!•k6<w. którzy żą.ctają następn e bardzo wysok'ch okupów. w c'ą.gu osta.tnicłl. 6
m'es1i::cy 211 .iJrnęlo w te11 sposob
6 mll'one·rów. Pięc•'U z n:ch zapła
ono kidt'l~oppeol'O.m oku.o i ....·~óe>' ho
bezp'cwrn'c d•1 S'Wy-ch domow. S:z.ó
. (<ról br5Z.ko·ps-ty. IZlnzr:iy j~•ko
to:lw". \'.>{>niósł smierć w podm1eJże

d<!·m

le~ie.

w ostatzol!'gz.n'z.o•wał·a
az.z.1s~~ vde·r<ą c1kcję zmier~.a

Poltcja

nim

d-o m!klwldrowzo:a nfebea:ąne
zjaiW:~•ka. Przy·pusrzcza slę.
kldnapperzy pop'•e·rami są p1'2e2

jąc,

czno<rn
że

t:ain-e

ot·~an 221~je.
1

Za:itrzym.~in.o

zł).

Radioodbiorniki, których ceny

w Singapurze

o-

statnio lli Ludrz-i. którzy pcdcjrz,anl
są o llidZiał w ty~h orgsni~qjach.

«ł262)

międzynarod·owej
,
.
temaiem rozmow
A. Rapacki - L. Bolz

również

Agent wywiadu USA
schronił się

w NRD

Agencja
qERLIN (PAP).
ADN doncxsi, że na po.czątku
sierpnia obywatel amerykat1ski
Sloboda, współpracownik sztabu
w
amerykańskiego
wywiadu
Niemczech zachodnich, po.prosił
władze NRD o zezwol.enie na c:r.a
sowy p{lbyt w NRD. Sloboda oż,~ nie chc-e d!użej
Ś\"iadczyl.
br· ć udzialu w prowokacyjnej
działalności wywiadu amerykań
skiego, skierowanej przeciwko
NRD i innym krajom obozu Sllcja'istyczn.eg{). a uprawia.nei 7
ter~·torium NRF i zachodniego

Berlina.

Obecnie stalo się jasne
pisze komentato·r Agencji TASS
że bluff, jakim buła zapoo niewpuszcze
wiedź Czombe
niu sil zorojnuch ONZ do Kaprzygotowany
został
wngi,

przez

propagandę

amerykańską

i europejską oraz zainteresowa
ne kola na Zachodzie. Mooi/.izacja w Katandze i groźba sta
wiania. oporu zbrojnego silom
ONZ oyly .posu.nięciami potrzeb
ten spoTl!Jmi. ponieważ w
sob Hammarskjoeld mógł odro

ONZ do
wojsl~
wejści.e
i stwonyć możliwoki
111 anewru.
obmyślenia nowego
na celu utrzy:nrnnie
mającego
„opieki" państw zachodn·ich nad

czyć

Katangi

tą

prowincją.

BERLIN (PAP). Opublikow11no tu dane, świa-dczące o d;,lżobierz,Y
szym przechodzeniu
BUllldeswehry do Niemieckiej Re
publiki Demokratycznej. Wśród
:i:olnierzy, którzy ostatnio prz<>•
szli do NRD i zwrócili się du
władz o azyl polityczny, z,nai„
dują się kapral Manfred Wilk.
kapral Kia us Ee kh off, szen~go
kapral
wiec Artur Heidet,
'Hans Prohaska, kapral Axel
Sont:enheimer, kainonier Juer2en
Jocher.
Jak stwierdza Agencja ADN
że:-.
oświadczyli,
wojskowi ci
prawie wszyscy oficerowie Bu11
deswehry byli oficerami Wehr
machtu faszystowskiego. W~ka
zali oni również, że nie che~
przez służbę w Bundeswehrze
przyczynić się do realizacji mili
tarystycznych planów Amerykanr\w i Adenauera, wym,erzonych przeciw\lcc krajom iOCjalistyc.zinyn:i._

V'

Po klęsce powodzi
pomoc dla rolnictwa

PREMIER GROTF:WOHJ,
PRZYJĄL

MINISTRA RAPACKIEGO

Premier
BERLIN (PAP).
NP.D, Otto GrotcwGbl przyjął w
piątek dnia 5 sierpnia ministra
spraw zagranicznych PRL Ada~
rozmowi11
W
ma Rapackiego.
przeprowadzonej w duchu przy•
minister
udział
wzieli
ja~ni
mi~..i spraw zagranicznych NRD dr
St. Gucwa nictwa
przelotnych deszczow zl~g~~zn: Lotha- Bolz i ambasador PRL
ne. We wszystkich . w0Je1.".~d1. w Berlinie Roman Piotrowski
twach, dzięki pelneJ. m~b1l!za
cji mieszkańt'.ÓW wst, .o.iarnei
pomocy wojslrn oraz ~kip z za~
kładów pracy'. sy'.ua;ia .zosta~
op.ano\~ana. Nie nale'.'-y się ~P,
dz1ewac dalszych strat dw zb.~
rach z wyj_ąt~{iem wyrzą zo.nyc
przez powodz.
Mowiąc o stratach w rolnictwie wicemmister S. Gurwa
stwie.~dzil, że zabez.pieczona zos·tala odpowiednia pomoc dla
WARSZAWA (PA:P). Dwumie'
·rolnic'wa. Podjęto decyzje pr1.I'
rzucenia na tereny nawiedza- s1ęc:me tournee po kraju ortne przez powódź rośli.n po,plo- była wystawa objazdowa pn.
nowych oraz materialow siew- „Tysiącleinie dzieje oręża pol·
nych i ziemniaków. Równocze- ~kiego w malarstwie i gra·
śnie przydzielono na .te tereny fice", zorganizowana przez Mu
20 tys. ton pasz tresc1wy~h \ zeum Wojska Polskie1<0 w War
2.000 ton siana. W ehw11J o- szawie. Zbiory wystawy obe;•
becnej podejmuje się kroki pro mujące 79 prac malarstwa ba•
wa-drzące do dostarczenia rolnt.- talistycroego, przewol.one na 2
prz~·czepam1
ctwu dodatkowych 25 tys. ton samochodach z
przemierzyły blilłko 2 tys. krru
pasz treściwych.
w ciągu 57 dni ekspozyt''e
przy·manie ro-l~iP<>S<l>UluJe &10:
koon bezprncen.towych kredytow tych zbiorów, na trasie OpU"'
Gt'>ru.,
średoni<>terminowych na. rem<>n~y le, Wroclaw, Zielona
i re•n<>Wa.cje &przętu. Rownocze pr.zygo-to-wywane są dkecy:zj~ Szczecin, Koszalin. Gdańsk, Ol•
nie
re 0 Y sztyn i Bydgoszcz, °'bejrzało
d<>tyczące zwięk.szenla pu 11
tów długotermJ·now:vch. Wprowa- 155 t%. osób.
____..
d'ł!o-ne będą ul.gi nadzwyc7,aj,ne w
dostawach obowiązkowych i poda*'
ka.eh dla s<>sp<>dars•tw d()\kniętyc~
powod7li. R<>zwazana tell
kJęg.ka
jest 5,p.ra.wa objęcia ods7.kodowa11ia.mi wypłacanymi przez PZU
s~rat p<>ws•talych nie tylko w C7.terech podi.ta.wowych 1.bożach I kukuryd1.y, lecz także w 1.nnych U•
pra.wach jak np. ziemniaki.

zagwarantowana
tn-1

WARSZAWA (PAP). Jak
formuje Główny Komitet Pr:.:e
c1wpowodziowy. 6 bm. w go•Jzl
nach popoludni'owych sy1 uacj«
powodziowa przedstawiała sit:
.
następuJą<.:u;
Na calej długości Wisły w&Cla
opada. W · ciągu ostatnich . 2ł
god7..in w Warszawie np. poz11>m
wody obniżył się o ok. 50 cm.
podobnie w Tczewie wo1a opadła z 969 cm do 911 cm. W
rejonie dolnej Wisly w<•da jest
Jeszcze jednak wysoka.
Na Odrze woda opada od
fródel aż do . Nowej Soli. Natomiast od Krosna w dół całego
IA<r.rasta. Na obszarze
woj. wrocławskiego odwołano
dlarm powo-dziowy.
Na Warcie kulminac?jna fala
.majduje się w re.ionte NoweJ
Wsi. Ogłoszono stan alarmowy w po·wiatach Września, Jar-0cin, Sroda i Srem. 7 bm. ~rl
ogłoszony . zostam.:
18
god?:.
stan alarmowy w reJOnti! Po..
zna.nla.
'!rudnosci w 9przęc1e zboz
spowodowane o.późnieniem zbio
o dwa tygodnie zostały rc>w
J a.k i·nformuje wicem 1.mster ro!

Nowy wybuch Etny
RZYM. - w p1ątek w nooy wulk,ao D1na z~1ów Ocl€1ZJWal się po o-

ota.tmim wybuchu. który nastą.pil
w t~oń0u ub. mies1ąca. Kamie1ll'ie
oraz la1wa wznosząca się wysoko
w gorę, widoc:zrne. były z mia.st~
Kat21t:Ua., po.,tożcneioo około 35 km
od Etrny.

155 tys. osób

obejrzało wystawę

1000-lecia dziejów
oręża polskiego

De Gaulle

obawia

się

rozmów

Macmillana

z Adenauerem
Powódź

We.dług wiadomofo\
w Par~·żu prezydent
de Gaulle i premier Macmillan
od kilku dni prowadzą ze sobą
rozmowy telefoniczne.
częste
rownieź
De Gaulle otrzymał
Zdaniem
list od Macmillana.
brypremier
„Liberation"
tyjski stara się zapewne w tym
liście uspokoić de Gaulle'a, by
nie obawia! się rozmów, jakie
10
przeprowadził
Macmillan
sierpnia w Bonn z Adenauerem.
„Liberation" dodaje. że Macmtl
lan obiecuje de Gaulle'owi ry„
chle z nim spotkanie po wizycie w Bonn.

PARYZ.

krążących

na

ulicach
Nowego
Jorku
Ulewne desz
cze zami.enily
ulice dzielnicy
w
Brooklyn
Nowym Jorku
w potoki.
FOT-CAF

żołnierze
Bundeswehry
proszą o. azyl
XXXVI
w NRD

Dalsi

SERLIN (PAP). - W dniach ł do E sierpnia br. ~dbyła się w
Berlinie konsul!acja między ministrem spraw z.agramcznych PRL,
Adamem Rapackim i ministrem spraw zagramc7.Dych NRD, dr
LJtharem Bolzem.
w k.·onsultacji udział wzięli zt• f iW toku konsultacji wy171ien!o„
st~ony polskie]: dyrektor gene· no pogl.ądy. na tenta,t proolemow
P. sytuacji n:iiędzynarodowEJ, a w
re.lny w MSZ, ambasador
dyrektor departa· ~z ~7„egolr;osc1 w. spra.w1e wzmo:
Ogrodziński,
men tu w MSZ, minister ~Ino- zo,.eJ n:i11ttary;t) cznei 1. od weto
mocny M. Lobodycz i naczelnik wei dzialalnosc1. . w N1.emcze.ch
v. ydziału w MSZ, St. Południak; z~chodn.ich. Omow10no ::_a~adi:ue•
ze strony niemieckiej: pierwszy nta ..zw1ązanoe .z .wypo,azarnem
w
za~tępca ministra s-praw zagrn- arma . zachodn1?'nte~1eck'.eJ
O. strategiczną bron rak1cłowq o:a.~
nicznych, sekreta.rz stanu
w:nzer, zastępcy ministra spraw z zabiegami .o udostc;pnieme <Hz.agranicznych, s. Schwab i J mii zachodntontem1e:k1ei _ broni
dyrekt~r departamentu atomowe]. Przedmio,cm konsul·
K oemg,
. . l t 1 e zo~
.
t .. b ł
°
w MSZ R. Helmer. Ponadto w acii. Y. Y rowntez ac ua n
związane z. walką o
konsultacji uczestniczyli amba- gadntenia
sador PR.L w NRD R. Piotrow- zawa.rc1e .ti;aktatu poko1.owego z
·ki i amba.sado·r NRD w PRL. Ni.emcam1 1 uregulowante prob]E>
mu Berlina zachodme20.
sJ• H egen.

Muzeum Dantego
we Florencji

Misfrzosłwa

Polski w I.a.

CHROMIK WRACA

do wielkiej formy
lcrótllro
Wyjąt!koowo
S?Jezęśeie lekJroaMetów

do po-

gicrdy.

Wczorarj pi.-z,ez cały dzień pafaita 1ni-e
i p<l!jJIS'Ul
dał d e =
prze"L:
i dookoniaJe
wsparn.iJaJ ą
organhz.a·torów przyg1otowa1na im
Wplynął rów:nr:eż na ob
prezę.
poziomu zawodów
niżenje
szereg zmira'l'I w
spowodQWa'l
M us;a1n.o zrezygnoJ>l'O.graimie.
wać z przieprowad:wnnia finału,
sikotku w diał, przesuwając l'o.nkuTe:Ooję nia osta•tn.i. dz;ień mis!:.Teootw.
slmkaoh elimina.cyjll1'ych
W
.św:etmy nralSIZ skOC".Lek. Grrartx.:wLe,9ki„ w1S1ial Jronturzij·owarny.
k1;::1t'Z>e 1w:eroizą . że konrtu:;o,ja nie
w
Gq,abowskj
a.le
.iesot gro.7..n.a,
bed:z:e.
nie
fi.n,ale .;ita.rlować
~!in.ował 2lE! stiw~l.I

Po piąt..
kowym biegu na 100 m l!,od.k
n'e czuł się nadzwyczaj.nie i w
odnowieniem
prz.ed
oba:wde
k-01ntuz.ji. wolał tym rarz.em nie
Pod rn.ieobecm:.•i.ć
ryzy•kować.
ł'oiika finał 20U m wy,gral Jar.zem bo:wlsiki w c:;o,asi-e 21. 7.

t!"wałQ noa 200 metrów Foik

w biegu

~li.łą

niespod.ziankę

sprawiła

nam i tym raz.em Teresa Wi-eC7A>-rkówna. Wygrala ona przed
bieg nia 80 m przez ptot,k.i, a
w fin.a le spotikaJa się z taklml
specjaJ'strkami jaik ~!(órniik<>
wa. Ja.nusreWISlka i \V ~gner.
l.odrz.iarn1ka żl-e wys"1a z bloków,
a•l-e po.tern zaczęła odrn.birać d,Ystan11s. dobr.ze pr::>.ieohod.7..ąc przez
szybko .J ani:Minęła
płotki.
SIZeW\'i•ką. a n.a mec.ie moaJo bt·a
Mwa.!o. by ]JoOłkoinafa Soogómi-

,,Dalacy c:iU na

str, 8.),

MEDIOLAN. - We Fl<QOreticjl poW9ianie muzeum Dantego, n.a.j·
wieks:zego poety Włoch. pre(<u·r·
sora odrodrunia. Znajdą s;ę w tym
muzeum reprodltlkc:-je toM.graf:czne d·o·kumentów doty.cząc~·ch ż~·coa
poety o.raz fot.ckopie starych W'J/•
dań je.go dzieł.

Uwaga myśliwi!

W porze. nocneJ•
polować

nie wolno
WARSZAW A {PAP). Ministel."
Leśnictwa 1 Przemysłu
stwo
Drzewnego wydało zakaz u~·zą
dzania WS7.elkiego rodzaju po•
lowaii i odstrzałów zwierzyny
w porze nocnej (od zmierzchu
{
cto switu).
Zakaz ten zoITTał wydany w
celu uni.knięcia przypadkowych
postrzclet1 ludzi przez myśli·
wych. polujących w nocy ()o<
slat·nio, przede w.s.zystlum .u
dzik.i., .

•

świecie o Co to jest „jamniczek"P
na
pokoju
Utrzymanie
O Obuwie z brokatów i rypsów
M1ff1~

NaszTelefonUsTugowq

najszJachefniejszym zadaniem O Lakierki wracają do łask
roku
przyszłym
Z ob r a d to kijskiej ::1F'\:?Z~~~i.!";w:~~:;f Moda wdo
lat dwudziestych

CZYNNY CODZIENNIE,
OPROCZ SOBOT
W GODZINACH lt>-lZ

kO n f

ZAUFANIE DO
ATRAMENTU

J. P,: Czy czeki, prteli.wy i inne dokumenty ba,nk.i 1
we moi;-ą być podpisywane !' '

RED.: Przy wszelkich 'ope 1
racjach bankowych obowJ11- '
zuje zasada honorowania
podpisów airamen- 1
tącznie

Wj' :

Kio ma prawo do
ubezpieczenioświadczeń
1
wych?
K. Z-:

RED.: W za.gadzie wszyscy
precownlcy umysłowi i fizyczni, za•trudn°ieni na podst11wit! umowy o pracę, mlanowan.ia lub wyboru, również
członkowie spóldzieln.i pracy.
chałupnicy i uczący •tę zawodl! w przedsięblors·twie. Prawo do niektórych śwladc?P.ń
mają także czlonkowie rodziny pozostający na utrzymaniu ubezpieczonego. Prawo
do świa<lczeń rodzi sam tukt
zatrudnienia, czyli niezale ż
ni" od tego, czy zakład opla- '
ci! w te-minie skladkę ubezpieczeniowe. za pracownika.
DZWlĘC'lNE

I

terytoria obcych krajów. W h< ·
kich warunkach odbycie jana
konferencji
kiejkolwiek
1
- oświadczy! Ja.:1ui szczycie
jądrtl
broni
zakaz
o
jownik6v1
wej. Nazwa ta wyraża niezlorn- uyloby bezskuteczne.
tu deleganą wolę zebranych
skrytykow11l
Mówca ostro
tów. Z dnia na dzień wlącz.i1i\
rząd japoński za podpisirnie ze
się do ruchu na rzecz zn.kuzu
Stanami ·Zjednoczonymi noweg11
broni nuklearne.i r:nrnz to "'·"
wi bojownicy. Jednak kolu im- układu wojsko·w eiio. Stw1erdZil
perialistycme krajów kapltat:- m1, że watka w Japonii ó puktórvc·t1 kój, przeciwko ukl!1dowi woJstycznych, na czele
osiągnęła nle s potyknStany Zjednoczone, n•'• skowemu
stoją
' lują przeszkodzić . temu ruch.i- ny rozmach. Walka wszystkich
Sil pokojowych rozwija się n!P
' WI, ulrzymać na.pi~cie w śwlP.. ustannie, pokonujj\c na swej
cie.
przesz:kody,
drodze w~zystkie
Stany Zjednoczone. które r~- jakie stawiają podżegacze do
kolonialiści.
i
wojny
'"'"miłujących
nadzieję
wiodl:·
del1>Kierownik radzieckiej
l<ó.1 ludzi, storpe~owaly konlPrE!11cję nu gczyc1c. Prokldnw- gacji bojowników o pokój A.
S.
wały one oficjalnie jako poc1" Butgnkow odczyta! list N.
konferencji.
swej polityki po~yhrn!P Chru•;i:czowa do
stawę
szpiegowskich trnd T1ist głosi: „narodowi radziecsamolotów
pnkonferencji)
Obecną
można nazwać
w1edział on ogólnoświalową konferencj:J, bu

PRAWO DO SWIADCzEi.q-

Il

I

tram.wt.Jcutt konduklor ~kaso
wa.I ml os,a.t.ni rtrieJazd t11t
abona.mencie s&utłl!nckim. Kn
pllt!m nowy a.bona.meni I wie
dy na lym ska.sowa! ml dni ·
li pM:eJitzd. Poczulem się 0- 1
szukany. Czy kondllklot po
aląpłl prftwidlowo?
t<ED.: MPK chcąc za1)1>biec kambinacjom z abona- 1
mentami zarziidzilo, że abn··
namenty mogą. być sprzeda·
wane tylko przed plerws~fl 1
Ponieważ Pan miaf l
Jazdą .
JUŻ pr~ejazd oplacony, kt>n~
1
1duktor powinien był Pa11a \

i

zao·patrzyl

I ' jem.

następnej

II

się

P~r

Ocldzlal

oc\Jwa1gc;··

P·t·;,,yz,1!1-

:K<Jśclu-0zu

l1 1~yt:·jten1to-\jl11

Bza,mrukiewlczC<\vl,

whu~rve~o
życia · ud1a1re1nn•uL nlJlp.ad z. br•>ru1ą w ręku na tTrząd Poczitowy
i sehwytall groż.nego bandytę ·-byloe"o pna.oown'lka teg-0 urzędu

z nai-aiJ2:rn:em

Historycy szacują, iż we w.raku znajduje się około 30 tnilio
nów fnntów szterlingów w pohiszpa_ń
dwójnych dukatach.
Poszuk1wanlll skarbow
~li.ich.
trwl'ją ju'i od 350 lat. Ksią~ę
sprowadzi lila swych poszuk;waft podmo.rskie urzqdzenla e·
lektronowe ze Stanów Zjednoczonych. za pomocą tyc~ urzlldzeń . zespól pletwonurkow pro
wadzić będzie badania dna mvt
skiego. Jeżeli wrak wstałby ~rl
nnlezi001y, ksla7.e~ przygotoWUJI-'
plany wydobycia go na P<>Dotychczas trzykrotnie probowal on już natrafić na ślad
Znalazł on
zato.pionej gale-ry.
już kilka przedmio'ów śwlac ·
cr.ących o tym, że statek tert
istotnie zatopiony jest· w pnbliżU zachodniej Szkocii.

~llodociany

~,n u1nizmatyk"
rozdawał pieniądze

na ulicy

Ka::t.lmle1';1;11. Zalcw1tki~go.
Nlemw)'kłl\
POZNAJ(! (PAP) .
Obeany na uroczyslcl')C'i zapo'!l'iSYWa!l się w CEhho1~1ością
gl6wn.:,g ..1 trttm
komen.cLwrnLa
Sttępc-.a
PorDnanl111 klllN1na~bol~,1t1I
.JózW1a11t „nmn i!Zlmaty>k" crz.~sla:W Matczlllk .
plk. l'mnci157.fe•k
)f.U
w•ręc:tyl c·dzn<1Czm1ym cll(J•tlrd•l lw- rort.deją,o z:l101t1? mb<ne·ty ko\eigóm
we n<1,gro•dY p'. enięż.n.c, u1llooJC<- pizy til. Ąqni1 C:7P-l'WO•nl>J. Ja:)< wy
-

W zwiq;;lm z VI .C:wiato11.•ą

Konfetencją

w Tokio

na rzecz

call;owi!el)O
znli.aza broni nuklParn~) orllz powuec/lncgo ·i
ro?.brojenla (2-9 slerpiei1) odbył Sit! w Japo>iii. wiei/cl .,Marsz
i pół n ocy
poluclnia
z
zy/i
rns
11·1
rlicy
f
uczcn
Jego
Pokoju".
1
kraju, wzywając po {(radze

kompanii.
Na

zdjęciu:

1

udno ść do prz ył ą cz enia Sili do ich

·
uc.zestntcy mar8zu w drodze do slolicy.
P'ol-CAF

z procesu

Za

WZG

odmowę udziału
złodzleJskleJ szajce
•

•

groźba usunu::;c1a z pracy

PECUNIA NON OLET

i

I

łemuł

wierzchnię.

przez

którzy

w

w !lbonament w
po<lrózy tramwa-

hRY8'l'EK1

Odznaczenia
l nagrody pieniężne
za odwagę„.

J Cj":OOm u

DLA MPK,
NIEW"YOOt>NF: 1'LA
PAl'IAZERA

żeby

Angielslci itsiqżę
LONDYN.
Argyll przy~ntowujc noW<\ wy
prawG, ma.iącą na celu odszukanie hiszpańskiej galery, któskarby i zatc>nęln
ra wlozta
kilkaset lat tefY\u w z::itv.:.:
Tnbermory, w pobliżu wyspv
Mul1 na zachód od Szkvc)i.

dien1l>0wi Bazylemu
kt>~Vi i s!..c'l;rsremu

POŻYTECZNE

w810e p~

k~zabd

KU :MO,

w.u3q.t!

...K r śmi rei
dla bestialskiego
mordercy

d1'ut;2egi0 c:zasiu

,.cz..aint&res-0wsn:ł:!''

nr 9.
W

s;ę

S a mochód
utonął

:ońa:h:lu.

kO ·legę

z
S.

wo.lok.a !uo11kc\)voarlt1.s:t.a MO
Ma.bejlrnwslciego, o.baj wy1plli pe•wną ilość alkoho,Ju, po czym udali

l\ila1tejk-OM'tW.~
zdr>. B·lmiąl się
zadał rnu w
Zac~'21W·:-łki

do m' e g:aka.nia

łóżku

beslf.i e1\,;kl sposób 34 1>iosy nozem

w kan·a1e
w

poblitu Le
(PAP) .
Havro wpadt do kanału samochód prowadzony przez 28-letnią Francuzko Solangc 'Thafoct·
reL W samochodzie znajdown!~
sit: jej troJt'! dzteci w wieku
od 4 do 6 lat. Auto i wszysry
k.rnale.
pasużetow10 uloneli w
PAJ:\Yż

Ro~Iina Henanera mabia miliony
na zbrojeni ach

l

Radio

Przedsiębien··
nauer-Werhahn.
stwo to uczestniczy w budow1-'
wielu obiektów d lH NATO ""
N\emczech zacho·dn Ich i poz.i
ich grantcami. W radzie nBrfzorc:r.ej Strabagbau p,G llnA ;duję się dwu członków rodzJny Adenauer-Werhahn. Wllli~l!l'
wiceprzewa no.•
We·rhahn jest
cz;\cvm a łiermann Jo,er WerkH!lcler„· 1
hahn, 'sioslrt.eniec
Adehauera, jest czlOt11k1em le.l
rady.
0

•

L

k;a-

I

st~;;D.:

odznaczać

ma supe.rmodny w przyszłym
slo-s(Jwany
roku ,.kieliszek",
spacerogłównie przy obuwiu
wym. Mokasyny na 35-mllJm~
nadal „szatrowym obcasie lenL".
Na obuwie sportowe przew;~
dziane są s:kóry 02dobnc, tluczn
ne w groszki, marszczenia ilP,
Na luksusowe obuwie, tak mę
skie jak damskie coraz czę~
ciej używane będą skóry lakiProwane. Oprócz skór n<t obuwi<>
letnie stosowane będą tkaniny
- od brokatu poprzez płótna ł
rypsy aż po jedwabną satyn~,
nierzadko ozdahianą gobelinowym wwrem. Szczególnym lm
g11ctwem wzorów i rodzajem
tikanin odznaczać się maJą san
dalkl ptażow_e. Wierzchy icn
z rogożek
będą
sporządza.ne
tkanin rafiowych, konopnych,
plecionek a:i'.urowych lub tkanin w deseń.
Innowacją w przyszlym roku
będzie to, że do ciemnego uhrania nosić ~IG bGdzie obuwie jasnopastelowe, a do jaciemne lub czarne.
snego w
Obuwie dla panów
związku z utrzymu.iącą sie rno
nad'.'ll
spodni
wąskich
dą
wydlui.one i pła~:kie z profilu,
o nosku średnio zat)&trwnyni.
Najmodniejsze kolory w obuciemny
wiu jed.noba,r wnym beż i gra.n at.

tych w sr ebrze, które spnz,edal naw plaooWlkaich
na rz.liOdn

~t~rnl.e

I

I

wybitnie
uwaga!
samym mniej

Tym
podcięty.
więcej kształtem

z trojgiem zieci

ro,dfl.r 1.h t pienięjlZlmL Tann
też !'"WYm op'cł rnnom ukira dl blipizectwoj ron y~h rt.llósk o ty~ią c

Zabra,.vszy zomordo·w.aWARSZAWA (PAP). 6 bm. w „twardy", 1 do nfoze1G sl.c nie .fińsikim.
nemu pisloi<>t s łużbowy wraz z aproce&ie G·Ierzyetów go.-llJ)OdAr· · pn,J'zll!llwał.
zamu.nicją, z.nle•wsld starannie
czych z ·wa.i':S?.o&W&kleh Zakłaza SKJ:bq ślady.
Kore~ponBERLIN (PAP).
lollu ch)1lkto111. W t.Wil\7.kU1 dów <luba;t·.<1klch 7,e.i111>a•wał t(:t.le - Przez cały czas dokonywani-1 tarł
W' mi<1si•1c µMnie.1, tj. 12 li:pca dent Agencji ADN donos\ z
- z tym równie~ ld1111kl la.kll'h
s'ąty 2l kole.l Ql:llmr->..<"!ny, mai- n.t11d•użyć :Malanowski miał na br. os kar.lony na.pa.dl Il. brtmią w Kolonii, że lamtej-sze przedsię
1
od klientów nle 1 .!JitJe!" ga:tb:nn~k'i _ 'l'udeu~ OWI- mnie OJ!rom.11.y wpl.vw mówi ro;IH! na Urząd PO•C®bOIWY n.t· 9 w
1 pieniędzy
blorĄ. Czy plenle,dze te wy
ja.k oilw111id- o.>11lł:ad·.<my - gdyz robił wrnze- B>i·al}"m!'>tOkU, !!'ci"I" jCSZCIZ". d:o 31 biorstwo Straqagbau AG zarokli·fiski, który _
meija b1r. sam p.rac<>·Wat. Drz.1ęk1 orl- qiło w ubieglym roku 7,7 m1n
oflcJa.lnle i
~ofa.ne wst.a.ly
bezwzględ.n.ego. waclize
ozył pr:zied l!ł1d~m - Zo<Jl'>ł.al prz.v n:•e czlowlie1ka
praco~Wtików u•męd•u. kló·
do l'!'il'>Ojkf n11e .pr2Jeb:c1'ająrego w śroo1k,1eh u:y oberz.wlad11;iili na.pa„łnlka i 1.>rz<" marek zachodnio·n iemieckil'h na
\ muiłem wulq,!!"tlięly
oberu?
ze
:t,wiązunych
W wv- L P,OH'ad~ijl.1CoB .t:;o ogromne „cho- kar1.a.1l go w ręce mlllcji - natia.a t.ransakcjach
czez M•tlu.1141,w.skJell'O.
REO.: Zachodzi tu prawdo 1 ppaóku,
zbrojeniem. Firma ta jest jed.}1"-im-0 w<'- z~s·tet LLd.arem.nJ.ony.
giiyby nie wymt.il 1, 110 _ dl)'' w d.yrekcji.
nlep„rn:>:tt-1
podobnie jakieś
s~u ,,.kazał Z<1lewsklell-O n.a karc nym z licznych przedsiębiorstw
jrnk pod w1nę'l;r:1,nych QP?rów i ciągtD;!O
<ly nu te p!"'(}poz,yicje
mleni,. Narodowy Bank Pol
ActAdo rodziny
należących
bylem mu śm ierci.
2IO\Sftalby wyi·zu(XJ~ 001ptęe1a nerwow,
kro~lil _
ski nie wvdal żadnych ·1.a- I z pracy.
11leglv i t;?lnlem. co mi rozikan.ądzeń O Wyco(Anlu, Z obiE!or.oonlQwałem 151ie
1 m
z.rwał.
gu bilonu niklowego i z
11- wo~zal!!I, 7.e glównym prvswód
Cw;i'kłińlllltlE'go
ZeZl!la.n iQ
wycowyjątkiem uprzednio
jaw.h.ioly je.y,crz,c doklad:n.lej ro- cą szJu.Jlk.i. je.'1t Bam dyr. Galicki.
fanych 5-groszówek i stn.
. .
lę, ja•ką f!~hniaJ wevólo11lmrfo- 1
rych 2-groszówek wszy~tki~
Ma.la.nowski "a. ~a.ł.<!'m Tan:v maga11._ynłer - ~la.hnowl'l:ki.
inne monety maj!\ nr.tdal Wllt'- ·
.Tak l'llę c-ka.zu,fe, Jut po 11J11w~ 7.em p1'Zf'd wyw1en,mn1em
NIEDZIELA, 7 SIERPNIA
sk.a . 22.30 Gra Or>k. Ta•ne<.'flma PR
z~
;p. d. Ediw.a•rd:a Olleithegto. 23.00 0nien4u przrz MO nMłużyll I ia- ~loneg'o tra11s~„rtu_ 11k6r
tość nabywczą.
PROGRAM I
sta.~n.ie Wiadomośoi. 23.10 Mlsiniotr-z,•man.f.ti !lamooh-0<hl "t.e 11kr'l\• pewn. lnł M>lenme. ze _wszy~~k„
9.05 Faua 56. wt>e ba•buty.
9.00 wt.adqm.ośei.
d.zionymi w WZG skórami. .Ma- fi<! robl?J.~'. ..• ma ręce 1 r nogi_ I
WYKAZY SZCZĘSLIWO()W
w
"lrn·w.v
WY•
.
ro"'
Konce.1·t
(Ł)
9.20
Ja.nowski ł.~ał od 8 we!l"o ,.pt>fl- n.~ird;v Sl'łl mt; ~'Yd'rt· \~~wnętrz wy'lt·cr.H:.n~u Or·kiestiry MandoJ,:niPROGltAM Il
Owiklit\- nie byle~ J€>Clm:ik prze1mn,rn y, stów LRPR f>'I. Ed1Ward<1 Ci'lllkszy.
ósk.
-0piecznego•' _
ZAINTERESOWANAi Diaaby w śled-/Jt\,.,le był f.e k1>€'cl"ye; . wsz:v-~tlro 1;1!1: akvl'I- 9.40 Dla drt..ie<:I sluchow. Morii Ro- 8.30 Wl•ad-Omoścl. s.:16 P_rze'i(ll\_d
sklieg-0
l czei:o „.Kukul~ka" nigdy nic
z,t1. wc»'llElLkq ccnq r.i ilsk iej pt.. ,Dude.k 7Jlo•ty czubek". pl'asy. 8.45 Ch1w1la mti!ZY!<t.
'l'Oltet.
czy.
'
8; 0 0
J)odaJe do wladomo~cl llnłc~t.aimlern 1>1~ wYdO!llać z sr.wjkl, 10.00 .. P;ę,kne g\o; y". 10.30 M•a.ga- „Rz•d!'Opl"<>ble.my".
9.0<I „W Stz) b,:
wykazu numerów wy3ry1 •o
ale usilowa:n!a te •:pdzly nn n.i- zyn Wojsko·wy. Jl.oo PO·]Julan1e ld<>h tempach". 9.20 ,.Dwa zrkrnny
wa.j11oc;vch na11rody rzeczowe'?
C'aly mój .:w1rol~k" n<i melod'e. 11.42 Zag a C:l<a na.u.kO>W·a. _ fragm. pow. B. Su.ike>wsk>leg;o.
vzyn1.
Podrywa to zaufanie uc·1.e8ł
H.00
ty.Ch WsG!.ya'k'ch komb'.1 nac.i;ich ll.57 S;v'Jllna•I cmo~l• t hej„ał. J2.04 9.40 (L) „Koneert ż_yc.1.cil".
mcteoro!Qigiciz..n~·. 112.05 PoetZjlł i n1•llrl.yka. lt.3f) Sł~llch~-:"11my
' ników gier llo przedslębiorto ogólem ok. s;, ty«<- zl. J.=> 1 ~ I<omur!ll:k~t
\2.JO Progrym d>0i ·a . mutz)"ici. ll.50 ?ro11ram ct.n1a . 11.$5
Wir1d.om-0scl.
nńll<lze uZ.y<SokH•ne z pru'i'<ti;p.'lltw,t 1.::.w „Pe.cl niebem Pa1·y1.a'·, 12.45 (Ł) Wy<O·ik.i Jop.owa.n:!.a .,KUku-l eczSprawa jest prosta . \
wy<l.a•wa·l e:m na c-Od•z.iE><nne 1'<'- .. W .rez iaran'>Ch" - odc. ra,:Jfo1w~j l<i". 11.57 Sygnat CU•MU i hejnał.
W prasie COOZlenncj br91t I
tneby, garoerobQ, m ble itp.
pow. 13.1" O:ra Po-l"l<•a Kap·e•la pel. 12.04 Kc•mL1o11l1ka;t, ml'"t-eoi·otogiw..ny.
1
jest miejsca na kolumny
1 l<ATOWICE (PA!'). W ~le . Xa pyt.a.n.'. a pro'<urnwów °'"k. F. D:7J!-t•1·.trl'10>W,i< 'ego. 13.45 ,.Zielo- 12.05 Wia·clo•rnoo>c•1. 12.10 Pot·12nek
wygrywających. Pena '
I liczb
ny M 8.l;iou.y.n". 14.00 J1 tne D·o1ltnr11yi symP.cmi·C'fltlY. 13.15 .. Ilit:w·a p-0.d O mianowioklm browarze wyda- Cwiikl'ifisk.i !!<'11W'erd1.ił, że j~!j<> waw i•a.cje na temat dr1.ieclecej pio- Jhw::t".
13.30 Ze·<pó! Dz:-e•wla1ka
ogloszenia takle badz„
1 '.vm
tzyl się nieszczęśliwy Wypa" z1darn1'em wewnę-lrzna
Ul.OO ·Dl~
11.25 ·Audycja 13.00 l<.c111.ce·1·t życ-1.P.ń .
korni rcil.a !7Ctniki f1l'Ot.1.(_„u~ 1 k i ej ,
1sa kosztowne. Z drugiej jeJ
cle:k, ktorego o11arą padł pnl- ma,g„.z,,'!nów byla pr-7..eprowad'J';a- pt. ,.Gdt'. le.~ w powie.cle". 15.00 tbzieci sl1u1oh. Anny Swlers,?Jcrz.yi1I nak strnny żade·h z grają1
bogu Hek:ulawy;m
„O
pt.
~!<ie.i
.ką
p'oser.
1
ą
odi
l
me•
z
..MO>'lltwa
1
cown lk browaru Jerzy Płn·11ka. na n·:ie1;,.vliaŃ.c.~'.wtc i n11 1mro fa1lt:cych nie może zrobić zarzu15.30 Wk- fa.J•·~c.s·'e". 15.45 (L) MUtl)"ka l"O'l.ł'raJil11:1C w czasie no.cnej zmia- tyC7.lnych bnl~<ów
ll»tnleJą~Y"h ~~U1C<ila•crzom polsk'.m".
tt1 zlej informacji, gdyż naJ na„za.by.fiki
(Ł)
10.00
1·y"l'crnwa.
16.00
.
r-0zr,1"'.1rw.wej
mu'!·Y•1<1
btlcrz.<
ny .nabrać wlndrem piwa, wpndl n:era,o; po kilk•a mri,,,.c;.lęcy, w 1·a- Wied•c•mois.cl.
tychmiast po losowaniu SpoTy.gc.eJ11ic1NY byllk.I na•uA.".1 plyVolek·I". H<.3o Koin 10.0.1
1roln,ych .. u'.IVll!>Z~
Worawkadzi.
olbrzymiej
do
on
?D•'.«i1t11
podac•h
prze~:ląid wy1::J.21r7, eń ·-n·iędizJna(r<:1dJO- cc·rt Ch-cjp '1iOWl3Jkl. 17.00 W!a1dlO·moQłeczny Komitet Lódi,kiej Grv
Liczbowej „KukułeczkD" óJ- 1 Clzie nie utonql nnt ·chmlasl, w~>:1.ystk.o •fe z~od.1•alo". Z wy- W)r:!!h. Hi 20 „Ai6wc1~ {r1t i 'r&.i:e". śc·i. 17.0!; Au1d. ~~r<t•J1Bl1n.a na Veaniatv m'eyd:zy·narodo•we . 17.lS 7 ra:zy
.Jiia na powielaczu 200 wy- \ bo k11dź napelniona była ty11''1 jaśn1'eń Cwilt<łJń.sP.efego, jak ró- 17.<;0 "!1t·r11,,m'~ja lok1k-0o.tle.tymnycl1
M.40 Mue:)rca l!i m'11;ut ,<>~kle„tr ~a·necenych. l~.oo
do wysokości /ednego metra, wnież i In,weh '"9nólo~kar:irl mi9tr-r.Cl0'!1w Po<ls.ki.
kazów wygranych, któt·e r1J?.:
11 . 'V!1E.:l'o.mo~o1.
19.05 „Datis 1 11 _
c
1
l'
J{.f"prn
Wet-'Oly
..
Hl.JO
cz.na.
tE'lt'l.f1
oaly
że
jednak ze wllg ędu na wyso- nych w.Ida.; d"l.kłeiCl'!"li.>e.
wszysH:lch
do
są
sylame
19.!>-1 Mtt17,v>ka tanNY11a. 20.00 T;v- •ru.c.i. . wg su,tuil<I N. C0<W'1rda~ 19.35
a<lm.i;n'l'ltTacyj•no-go.<1~
móul 61~ z i::pa.rat
punktów odbioru. Tdm pc-. 1 lt!P obrzeża me
20.00 (Ll
romr~•w.!<o.wa.
ś•w'"r'e. 20.2s M·ui~'.'~a
·•
1
'
1
l<raJ·u
w
c'<''r1\
niej wydostać. J. Pionka udu·· <h~e:r.y l"'Od:l egly dyr. Oal 'ok'~ W'rdr,mr #·ci spc„·k•we. 20.?0 „Me.- .. T.J's~ 1 , winny one być ttdostepr.ior.e
•łuc\1. 20 .40 \L) Mue:y:ka
,
,-,n
r
.
hał.11
i
ch.Hoo
t>0:1erov„eł
rnu.
wvwęiila
dwullenluem
się
~Il
0
wiecz•o•tk
1
D'<:<:l1łl
1,,- , .kc>'.V''" - odc. )Jc·w. racl'c•we.i. tr•h<'C''''""· 2.1 OO
zainteresowanem11
każ.demu
dzielaje,cyrn się przy !t>rmen- '"' lfh,DtŹllw'ał<> l...,...1,k.il'rllle do- 21.NJ
1'.-~y m:(\,S"tR 1.1::ł pif'J~t'ol·n1L n'#·-:21..Hi \.V• 1 ado·h1ofł.ci ~r>Ortrciw-e i
22.-00 ,,M-0J 5e>l>o\Wlór" - hiumo-re- w.Yl'l•1kl To•to-t.Lotka. 21.20 M~,y1ka
lron.yiwenle ~Jetr.
·~cii Tl1Wa.

l

„.Jamniczek'' jest nirii

czeirweu bi!-. zu,J ewskl bewln,c

w LomiY S•;:>o\Jkul s.wcgc.

się

c~kiem".

wysoki

tóżn.ego

.:r.,,~„ z k>0legów Ma•rC<',,,,l«a Ed·
h<tn.
6
BIAŁYSTOK (PAP). przed Sąd~om Wo.leWódrlAkim w B ia- \\'·a•d Wldoeoki t.achQCJł go ne,..tęp•
do poscziurdwainia z]lo.tych m.onie
łymstoku za·kończyJa sfę r<J©l)ta..A:a 'N try1b:~ cLorra:l.nym p1'Zt:c;·wtkO net. I te ,,llln•ala:z.ly 1<ię". chłept"k
Kaz:mie1rzowi Za·le·w - wyrni·e.nlt je m. :n. na rze,ga•relt I
26-letin iem u
skjetn'\t, Ofka1t':i'JCłlemu t> :r~a.bójstwo noj.nością p-opJsywM się J)tżed ko mili.ojatnt.a oratz n.a:pad rabtMkowy leg-amL F"trnl spra•WY ro11.e~·ra "''tl
na rniejs.cowy Uiz<>d P-0cz.towy pned Są.tl„m Plo>wi.a.toM>ym w l>o-

ha

NJ1T'

81 ecl2.t\VIO Me.1rc:z.ak, przebyn.a wyethow•a1niu u !ą!Wy·ch
w .m.1•ejt1co1wości K.c>1w.alPol'bnatń. wykmz.ywsł od

k,1·ew1.1ych
:!lkie p-0"v.

„Jubileta''.

go. Gdy gos.p-odarz

w P&bJanlcach nie pny,jlnu- I
,Je 10, 20 I !JU-1rostóv;ek M- 1

ci;

I

350 lat

Hadę Pai\.<;tttWa pral T rz ~dtt. poc:zło·,..€,gn
c1(}1\\/'fl.J: rr{ (J1n1
nr ft w Uh lym~titi:ku _ eimp•P-

wym.

pr.i;ej11t1l

przr- dostosowaoe de calej sylwet„
smuklv
kształt lekki,
zywać będzie do okresu lat przy równoczesnym dążeniu
dwudziestych. w ubiorze ko- uzy!!kania m aksimum . wygo.dy,
Jakie obuwie będz.te uznaplas.z sukien.kach
biecym czach, kostiumikach i ga;sonkach ne za najmodniej s ze? Oprócz
nadal ostrych,
obowiązujących
ma
prz&strzegana
niezłomnie
obuwie
być zasaqa lekkości. Obuwi0 s·piczastych nosków,
damskie spacerowe mieć będzie
noski asymetryczne - ś cięte ukośnie. D<> las.I~ wracają t!'i:
no.ski o kształtach oplyiwo-wycb
i w formie łopat.ki.
W ksztalcie obcasów obuwi a
przedooludniowego, obok si,p ilek pojawi się powszechnie nowy tY'P obcasa zwany „iamni-

się wydobyć galerę

zatopioną

nyc h

la.kicj usługi podJ~1
RE:D.: O w y konanie takif'go zlecenia można się zwt:'l
c1ć do działu trnnsportu Wo;ewódzkiel(n Przedsiębiorstw~
Handlu Meblami przy ul.
Piotrkowskiej 252, k!óre mo- i
in;;trument
przew'eż ć
:ie
wyśclelaoym wozem meblo-

po·informować

Czy uda

„of i.a:rność

I
II

.ta.k twier<lzą spece w

szłym roku moda nadal nawią- ki

30 mln. funtów na dnie morza

urcczy.stoś ć w·ręc.bono'.a med.iuti zia

ZAKLOPOTANY: Do kogo
si<i zwróoić o pnepianina?
1 tra.nspol111wanie
Nikt w Lodzi nil' chce się

Za

czasach wo j na nuklearna
by największym nieszczęścierr>
d la narooów i dlateizo nie m„
dzi ś ba r d z iej szl a chetnego wdania, niż utrzymanie ookol_u
na ziemi, uchronienie ludzkos··
cl od niebe zpieczeństwa atofY\nprzyszl_ym
wego, zapewnienie
pokoleni o m pokojowego życm" .
Ohrad:v konferencji trwai<i.

6 bm. w :J\r i1ru:1si;er1S1twie ;',q,(:>zno&'Cl w \Va:r sre:wle od.byla się

KLOPOl'Y

1 można

TULECKI:

nawiąże.

był,>-

1'0Kto (PAP). W !Obo4 ę p. p1>ludniu rozpoczęla. się
w Tokio konferencja 111t rzem rozbrojenia i za.każu broni alomowej i wodorow" J. Na konfeteucjl przemowienie wygłosił la.urea.[ Le ninowskicj Na.grody Pokoju Jasui, jeden z inicjatorów ruchu na rzecz :takazu broni
alomoweJ i wodorowej.

dlug1>plsem?

tern.

e r e n c JI.I

Udusił się

w kadzi z piwem

!

„IJ'

Il. 4-0 Orn. ~211~ ńs•k.
Mn~ crz>tl.I.
22.00 Wi·aelomo&ol
13•tca R2Jdiowa.
Sopoy~o·we. 22.30 (L) Loka!rne wiedornoocl s~.?'rt.e;we. 2J>..30 Kont!e•·t s.i•
listów. 20.()() Mt11tyka. 23.50 Ostat-

n.re wlad•o.m.o&ci,

TELEWIZJA
NIEDZIELA, 7 SlERPNIA
11.00 Niedzieilna biesiada (W).
16.00 Przerwa.
17.15 PK" (W).
17.25 F ilm z serii
Disneyland:
my~~l'lJkt

"Przygody

Miokeyu

(W)

w K:wldtzy>ni·u" rep :llllmowy z c.vklu: ,,z wi-

18.15 ,,.Jeźdźcy

oi:ytą u oli.mpijcay:ków" (WJ.
111.25 Tel etu~'h•lej:
...JedWierny na

(W).
pQe·tyic•ka
rc11y" (W).

Ollm,piadę"

:M>.06

E~\lr.ada
s~

:Ml.:16 , ,T_Ju1n.wtycy"
22.00

„Potrz;ja

:f.lhn

t•a b.

p1X>d. p.ol«kie.I od 11; lat (W).
Wladomcści S>j)l(llrtc>w~ (W).

TEt.EWt?;JA - PONIEDZIAŁEK
18.211 Wszyis·11ki-e d·nl tygodnia (!:..)
18.00 .,Eiuire1ka"

ma1gatZ.yn p~.-na-

rnk<>V.'Y (W)
ir.30 D7."er•n11k telewizyj.ny (W)
19 55 .. Ul'ca han by" L'lm fah. p·-o
d•u:kcJI jap.Qń•1kle>j od Jat 18
(\V)

21.20 O.s•ta~nl-e 1wlactomosci (W)

Z. J. Kozłowicz

zy

naprawdę
nie znane?
- Przesada - móglby po
w:ed'z1eć ktoś nawet
spo~róe'
tych po•Nojen nych
le>dzi2n.
T~•le lat
już
tu mie-szk2 m'.
obejrzeliśmy miasto
dvkla dnie. A przynajm nieJ P10trk0<w

C

ską.

~~~j.

'
W

owym czasie Poznańscy byli już właścicielami. ~ \
kilku imponujących pałaców.
Sprowad zeni 7 ~
Wioch arch1tekc i w szybkim ternp1e postawili
I
pałac mzy 111. Ogrodow ej. By! ~ Jedną z naJ- ~
bardzieJ wysu,wn: vch budowli ówczesne ]. Łodzi. Skład,;i ~
się z kilkucJ.zie;:ięciu pokoi, wi:=.tkieJ sali ba1owei,
st'.ł·
rannit> urządzonej palmia-rn i oraz pomieszczeń dla go5<'i
1 stużbv. Palac ten sfanowil główną siedzibę s1Rreg0
Poznań~kiego. Na użytek syn6w ?udawan o mne
palacP..
Stawia'1'lo je przy ul. Gdańskiej (rog 1 Maja) Qf'aZ u zbi"''
gu Gdańskiej i Więckowskie~o" Lolka.tara nu tych pała.
rów zajmiemy się nieco póin1ei.
W urządzaniu wystawn ych przyj.ęć Poznański nie pozost11wał by.najmn iej w tyle za. innymi fabrykan
taml.
e>powiada ,no np„ że przy którejś ze s1>0s<>hn-ości, boda;
czy nie z okazji ślubu "."-n>ny P=ańskiej. specjalne satcmki stojące na wła•snei bocznicy wywiozły część goś<'i
prosko z sali ba•lowej na Riwierę Francuską. Wesele to
było 7't'eszfą przez długi czas tematem rozmów.
Liczn·
snobi delektow ali się wymieniają<! okrągłe cyfry, któ?"'
ono pochłonęło. Anna Poi.inańska wyszla wtedy za mąż
za swego wuja J~kuba Hertza. (Leonia Poznańska żona I. K. Poznansk iego była z domu Hertz).
Był to
jedPn ze sposobów sfosowan ych zre~ztą w wielu rod?.inarh kepitalis tycmych dla zatrzyma nia mają.tku w 'iir•'nie ~cislych kre,V111ych. Wa'!'fo :ws.pomnieć, że np. sta.r•
Schf'ible rowa wydala również corkę za swojego brata ~
tlerbs<ta.
Na dn1e wszystki ch zabaw, majątku I :maczen! a w świ"
tie finansjer y tkwiła jedinak kropla goryczy. Pomimo
p;•s:i:vstldch sukcesów nigdy nie· udało się staremu Po7nań~kiemn stainąć w p1erws.zy m szeregu nn·bilów.
G.dy
t-rzpba b~"lo w~·slać delegację do cara. wizg;Jędn;P. innvch m<:>7mowla<lców carskiej Rosji, nigdy wśró-rl repr.-r.entantów nie spotkało się jego nazwiska . _By! tam
Scheibl~, był He<rbS>t i Krnnitzer , lecz nie był.o ~as7:eg~
potentata baweloioo e.go. Można sobie wyobrazi c Jaka
goryczą musiało to na;pawać p:il:riarch e rod.u . Poznnń
skieh. Carska Rosja nie bvla lask:iwa-1 dla Żydow. ~am
car, który ko.niec·:anie chciał u<:h<>d<?.ić _za euro,peJs kiego
monarche . żydów nie lubił. Ta it-ndŁ'ncm m.sł~la 7XeS?:ła
gkJwapliw ie p.rzyję.ta przer;: wv'SOk1c h, ?-0·stoyni kow i m('l:lnowla<lcó w. Kor-zySllano z usłlig. ?:yu'.~w,. chętme się[{::i~o
dn ich pieniędz:v, lecz w ca•l'S>~ieJ ~06JI .row1rnuipr~w01em"
nigdy nie udal-0 im się c>s1ągnąc. Jako w1el·k1 sukcP-•
..nusiat uznać I. l{. Po-z.nański O•llrzymanie w 1885 roku
bonorowe J;!o 0 byowa.tels twa, prZY2JOanego mu na pr.rd~t»··
wie ukaw senatu r1.ąd.zącego. Byl-0 to niezbyt w~'O'le,
le-cz zawsze coś. Honor-0w e Olbywateli;łwo. po1Z1W;ilalo łx>·
-wiem na osiedle-ni e sii: w Leningra dzie, swobodn e po-r1 1;ew·nie słe po calej Rosji ()l:'i\Z: otwierało dzieci-0m .sw-0bodnY dostęp do s?Jkół l"O<Syjskićh, w których 1>bow!ąz-:
wal pn:ecież wobec żydów „numenM ! clausus". Gądnno;,<'
hornOTowego obywatel a była zre-smą l'Jl)ryknym wybit>gie!T'>
wlad'z e&ł'Skich. Były one bo>wiem pod silnym naciskiem
wielu W2lb<>gaconych kupc.ów i przemysłowców, którzy dorobi'W!IZY sie pieniędzy, pc:a.gnęli . wzbogadć swe nazwi•Ula!lszy ci~ !Ul str. S)

a

Czy, wobec tego. wiecie Czv
telnicy, na którym :: dvmo·.v
przy ul. Piotrko.\'vsk~eJ 7„najduje się figura Górala. na któ
ryn1 z;iś Gutte·~berga, na któl'Jrm
zegf.ir
słoneczny'?
c,~„
znacie sta1 uetkę Koki uszki P!'?:Y
ul. WrześnieńskieJ? Ta.k;ch PY
tań można tu zadać w:el0 •
okazałobv sie, że bardzo sła
bo znamy swoje miasto.
My, łodzianie rzadko dostrzegam y, że nasze n1!a~~'
stale się wi.ienia. z każdym
m1esiiice m
niemal, że no;we
1ń'YPiera wciąż stare, że miei-

liz.owany obecnie przez W~·
f\vórn1ę Filmó'P Q.;;\v:a•.-c wych
reżyseria: St. Grabows ki i E.

za.n1a mtasta w r;ało~<sztCłł'::~e
jego życ~a, zRrÓ'wno stro:-Jy za„

Jeden :z łódzkich
kontrastó w: wieżowiec u :zhiegu
ul. Sienkiewi cza

l Naruto~rieza za
siania. stary zniszczony
dome·J{.
Ta część miasta

będzie

jednak

przebud·o wa•na
małe

domki
tym orlcinku

I
na

N!ł·

rutowicza zosta„
ną wyburzon e.

(j
sce ruder -zajmują gmachy n-0woczesne go bu(\owni cfwa. Ż'!
znikaJą smutne .. pnmiątki" za
cofania i zaniedba nia z czasów przedwoj ennych.
Lódź jest miastem
skromnym, nie lubimy się chwalić
i może dlatego tak niewiele,
w stosunku do innych mi<•st,
na,pisa.no o niej i pokazann .
A czy warta jest pokaizani a?
Na to pytanie odpowie rea-

Pakr.yński,

zdjecia:

J. Gaus,

R. Szredel) film o. Lodzi. Bę
dzie to pierwsza filmowa pra

ca

monogtaf iczna n naszvir.
ambicie puka

mieście, mająca

Cz:v

b\-tknwP.j , jak 1 tego co nowe.
roz.wl)aja ,ce się. Film utrwali
na taśmie nie tYlko z.iawi>;,.ł
wielkie i wzniosie, ale 1 drvbne. n1ożc nieistotn e śmjCS7.l10sLki życia codzienn ego. Rea1;za•orz;v chcą uchwycić bowiem
specytikę miasta, jego cechy
najbardz iej charnkle rys'vczne ,
pokazać
ludzi
nim żyją
cych i dzia!ając)•ch.
Film będzie się składał ;i;
dwóch części: historycz nPj, opartej na materiałach arc~1i
walnych, dokU·)nen tach, zd;ę
ciach, fragment ach
filmów
archi walnych om z. wspolc:-e snej. CzęEć wspólcze sna h~dz:<o
barwna, archiwaln a - d\\-ukuloro'wa.
Mimo tż nie 7.reaJi ..,,owan'>
rtotychcz as wir:kszeg o Ulmu :i
Lodzi, autnrz.y mają sµoM
archiwaln vch filmów, które w
jakimś s'topniu zahacwią "
h isto~ię naszei;o mias:a. łstnie
.ie no. film z 1912 r. o otwan<'itt wystawy nrzemysl owej w
par\.tu helenow~kim. Jest film
o Dzierżyńskim, są
zdjędc.
filmowe z okresu okupacji,
i:clięria Rrnni·ki
Filmowej z
Radogosz czy, nakręcane h:i-. P•'

WY7WOIC niu, l\'rlY WiQZJeoie

szczc

się

Je-'

r>alilo.

W cześci archiwaln ej, te!
najdawni ejs•ej.
zobaczym .v
na,jstarsz y dokume'1 t, w ktoJ
rym
znajduje się pte~wsza
wzmia11k a o Lodzi. JPst t'>
Ksiesia Ziem.5ka Lęczycka z
1332-r. z wµisem dokonany m
w 1414 r. - właśnie o Lodzi.
Moi.na bv tak w nieskończo
ność wvmieniać ('0 zobacz)•my w 'tym filmie o naszym
mieście. Będą starr> I nm•;e
dzielnice . będą fabryki I PDT
na Piotrko-w skiej, bed~ k.awi8rnie 1 teatry, telewiz,ia i
"-,·ż;~e uczeinie, ,.korek" 11a
Piotrkow skiej i „b;twa" o pral
ki.
Czv film soe!ni pokladan e w
nim. przez nas, łodzian. nadzieje? Zcbacz~~·. Te foto•
sy. ·które reproduk ujemy m•?•
wia
jak nailepieJ o strom'!
zdi<'ciow ej filmu. Niezm;!?r me
ważny będzi€ tu również kcmentar7, czvli to. co usl~·szv•
m~" Na tekst 1•owinni reali7.>l.1(}rZ" pnlożyć szcze·q<'>l:iy nE•
cisk. No 1„. czekamy na film,
T. WOJCIEC HOW<;K A
Zujęcia: JERZY GA us

na.1>ra.wdę

t.o

t,ódż1 Ska. d taka pię
kna woda? .Jak widat ZPB im. O.broń·
ców Wuszawy
~ą
ba'l'dzo fo<togenie zne.

o

N A T A R C IE
Z ~ XVI '1""1M.łeY P_..,
Dla
111al'9Zaiwskifl«O
dirukujem y

Jł!d!le

'1!8

włlJIOftUl1.M ~e:zyell

na
·

za.mlesBCllJOOYCll w zbi.~e. ))'l)ŚWlę

Dworzec.
Gdański

mm.ym totnler~om batwonu „Z<ń ~

ka". Młod'2·łe<l łA!ro ba.ta.Uc>ntt u
n~egómym boiha.tent wem i s'l:cze-

gól:nie

iwit>tktmi str,a,tamd w łu·
lkla.eb. brońlła k.ol"jno w~. suC'leorniaik owa.
Z ill:n.plic11 wyrusza pod dcwódz~wem
Stefai;,a patrol rozpozna wczy. Przytuleni do muru, dochodzą do narożnej
barykady (Bonifra.terską, Mu-ranowską;
Ko.nwilcto<l'ską). Huk g·rana.tów , serie Pistoletów masZl/'llO Wych, znów granaty cisza. Szkopi opamowa li już barykadę (PIJ
odejściu naszego pa.trolu opuści7i ;q),
rozpoz?Wlni.e zrooi011e pa.trol w-raca.
Widzimy ich biegnących w ~tronę kapli.c'µ. Pierwszy wpada Technik. Stefan
zatnty.
Zrywam Mę do drzwi i 1zukam wzrokiem Stefa·na. Lez11 na. ulicy sto metrów
od nas i ... 1'Usza. •ię. Spoglq.d.a m te oczy
Tadka.
- Idź!
Skac.zę przez ulicą; za. mnii Kazik ł
biegniem y tv stronę Stefan.a.. Z daleka
jui: Wldzę jego ruchy, ostatkiem . przytomn.ości i sil próbuje czołaać sie w n!>
s:ą .~tronę - do swoich. Gdy. podbie,m m
do ni<>po, ma. jeszcze tyle •ily, b11 wyszeptac:
- To dobrze.„
Ostatnim Wysi'-kiem
WJ!Ciągn~I
de
mnie rę1-·ę i„. zwisł bezwladn .ie w mych
ramionac h.
Odc/alem Stefana pod 01)ieki: Ewte,
koledz.u zameśli ao dalej cW punktto
sanif.arne go.
U marl w krTk_anaście m inttt późn'iej.
Bieqnc do Skalskieg o i pomC1gam mu
Z'JrrJanizou•ać pierwszy rzut natarcia.
Po· drugiej stronie uli.cy są dzi.ury tP
murze. przez ktore mam·u wyjść w getto. Trzech ludzi zabezpiec za je . Skalsld
wzuwa erkaem AL i wyznacza mu zadan.ie. Erlvaem zajmt<je stanowis ko, odda.ie kilka str.wlów i milknie. Zapom·
nieli anmnicji . StrJ diablów! Gdzie dru·
gi? Je.<?cze niegot.mv y. Cholera! Wezw11
na rn::kazem obsługa naszego kaemu
biegnie na stanowis ko, mija na.s, wpadłl
do kaplicy i... celownicz y poda ranny.
Kule nic·mieck ie zaczyn-a.ią coraz C:?tlŚcej ob~11pywać drzt1.'i k,orytarza i kupli
cu. Słychać, iak tłuką się po mur:i.ch i
kalumnac h. Szkopi zorientow ali się, c~
l'ÓW'ki ł

....

Szkopi Nttcili do walki

broń maszy-

n·ową, „szafu" i samoiotu . Co chwila
ciężki zgrzyt pr.zeszyw a powietrze . Slupy kurzu i dymu przesłaniają widok.
Nad 1!<(1mi krąży eskadra sztukasów .
Coraz mniejsze olcrąże-nia WJlb\l.c/1 u
bomb wstrząsają powietrze m. Mamy ran

•uch.
- Sanitariu szka!
Ewa wysuwa się z grnpy wagonikó tc.
ich czeka, f próbują gwałtownym ogniem
Wpada na ofwa.rtą przestrzeń, widzę j,;,
nie dopuścić nas do wyjścia w gettc.
jak biegnie lekko pochylon a . .z ro-zw·iaSytuacja zaczyna być gorąca . S)cals~i
nym włosem. Obole mnie par/.ajq niedecyduje . sl. ę wreszcie ruszyć bez osłony
mieckie granaty, odwracam na chu>i 1'1
erkaemó w.
głowę - rz\l.cam jakiś rozkaz - szukam
Drużyna za druż1J11ą wybiega. ł lokuoc.zami Ewy.
je się pod murem ge-tta . Dlttgi wąż prz11
Ewa leżu na ziemi. To ni.emożliwe•
tulonych do muru zolnierzy czeka nn To
nie.prawd a. Ona żyje, ona musi żyć!
rozkaz.
Znńw padają nranaty. Sluszę gł.os Tadl:a:
Tadzio podnos1 karabi.n maszyno wy
esz dowództw o nad caloś
do góry i macha nim lcillcaJero tnie. Ty- ci.ą. Ol1eimu.i
Cojamy się.
raUera przechod zi przez dziurę i rozwi
- Tadek, ja„.
ja się. w ge,beie. Pierwsze idą drtt2:yn1
Ale Tadek już się wvcofa,l. Huk gra·
1
naszego plutonu. N.c;stępnie AL.
natóu:. Rzucam rozk,az:
ł
Mamy do przeb11cia okola stu metrów
- Pojeclyńczo cofaj się!
otwartej przestrze ni. Pierwsz·y m impeKule gwiżdżą dookoła, kttle 5zarp!q
tem na;tarcia zdobywa my dwa budynki; g"UZ,
titmany kurztt za.<laniają po)e.„
które stan.owily pierwszą lini.ę oporu Ewa
leźu ni.eruchn ma na ziemi„.
Znniemieck iego. Szkopi zo.~tatoiają kilku
czyn.a się pie·klo„. Na linii iest już tylzabitych i wynoszq się do tylu. Zatrzyko Donald, który ze wspaniałym spomu jemy się chwilę pod osłoną zdoby- lcojem
trwn d.o koń.ca, i Mir-iam. Dn.ie
t11ch b11dynkó w, dołączają spóźnieni kn- im znak
. W11cofujq, si.ę. Zostaję .mm.
ledzy i. szykujem y się do drugiego sko- Odw·raca
m się, chcę biec„. Boli. Nag!<
ku . Tadzi.o poka.wje mi „wzgórz~", lcl:ó- slys.u:
jęlc:
re mam opanować, dzieli mni.e od niego
- Wojtuś, schowaj sir-;. Co1a} się. Ja
okcH.o st1L metrów. Szk.opi otwierają silttt zosian~.
;
ny ogień obrony, następu.ie gwałtowna
- Co d jest?
wymiana ognia i id.z·iem'IJ. SzaleńNie otrzJJmuję już odpowled zi. To
czym biegiem dopad.am stoków ,.wzgó- Syqnet.
ru;" i. po chwili tv)/tchnie nia wsp·inam
Spoglądam na nngę. Buf. ro.?haratr ,ny,
się na szczvt . Zatrzym u„ie mnie gwiul z rany
/.eje się krew. Próbuię wstać„. ;
kuli karabino wei t11.ź nad olową, szkop
boli„„ czy to już koniec?„. C:y ja tu ł
siedzi ukrytu w„ lazakach k·ilka kroków mam
Z()·stać? Zbieram w<?l/Stkie siły - ~
ode mnie. Zakląlem brzydko. Od.powia - Boże, ja
muszę jq. .stąd zabrać.
f
da.,ią m.11 moje oryginaln e angielski e gra
Glowa spoczywa na wyrzucon ym cln ł
noty. lch huk miesza si.ę z krzykiem pi·zoclu ramieniu.
, rozwiane w/osy za.~la- · ł
rannego szkopa.
niajq czai.o. Oczy ot~arte, na wargach
Ogladam się do 1.ylu i .<.wkam wzi·o- uśm·i.ech.
kiem ko-lenów„ . Nie ma. Cofam. sic wiec
Inka prawie sila wyprowad z.a mnie
z powrot.e1 n na stok „wzgórza " i krzy· z ognia, koledzu
ndno.!1ą do szpitala.
czę do Tadka:
Jest mi jui: tcsz1.1s-tko jedno, czuje. jale
-. Ty. na co czekamy? !
cala. moja, siła woli, odwaga. - wszystko ,
Tad.zin leżu pod. wagoniki em ! poka- co b11lo we mn-ie.
idzie w gruzu.
:w ie na ulicę Muranowską.
Tam na. pl-acu z0stołrz Ewa, Bolek, Syg
Sutuacja zaczuna być b.ardzn ciężk1. net. Szczerba i wielu
innych.
chwile ci.ągną s-ic; jak wieczność, a nic
nie wskazu}e na to, ż,, pójdziem y da!ej.
•) „Pamiętniki żołnierzy baonu „zośDo choleTy/
ka«.

Takie obrazik i s1><>tlrnf można nie tylim w starych dzirlnicac h
miast~. \V t~ll sam spo:,ób sloncc:r.ko ~USZ'.\' bie-lrznę
i mieszkań

com niektóryc h nowo<· ,~e.sn:rch osirdli, gdzie hudow11j· czowie
za·
po1nnieli za1>lano•wać pralnie i suszarnie .
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t.liorld" na Plotr·ltOWS ·kic.1? Ci panoiwir f.eż prz~cież
tamują
rueh nli«'·7.ny. Ale n?. nich pa·trzy1ny łłl.skawyrn okier;i.
prze.cld reali:uator zy filmu o r.otl'li. Zresztą, nie po11ostają w To
żadnym
mlej-s<Cu

długo.

I
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Gdy na 1widza przypadają 2krzesła -~--~----------~-~l
-------

Właściwie w naszej kmematografii reklama w duslo>>nym znaczeniu nie is,t niejc,
ofiaruje się widzowi Jedy1.ie
skromny serwis infonna<:yjny,
który nie dorasta do miana
rekla1.1y. Dochody kin z dnia
na dzień spadają, a fundusz
reklamowy wcale się nie powiększa, co dowodzi niezbicie,
że nasza reklama nie stawia
sobie za zadanie przyc1ągan;a
widza.

wiadomo, że
Powszechnie
dla zdobycia klienreklama.
ta jest umiejętna
Zdążył to już zrozumieć nasz
handel czy przemysl, &nemanie,
t-0graiia -

środkiem

KOGO SIĘ BOJ
DIABEL?
często
„diabły".

wsi lubelskiej

Na

ponoc zjawia.ia. się
A zawsze tam, gdzie natrafiają na podatny grvnt ciemnoty i zabobonu. Ost.atnio taki „cliabel" zjawił się na wsi
Biskupie, pow. Krnsnystaw,
w gospodarstwie Ja.na Rubaja. „Diabeł", Jak przystało lemu gatunkowi, czynił różne
To wylewał
zło51iwe figle.
mleko, to rzucał kamieniami.
to drewnem, a nawet wybił
trey szyby. A taki był sprytu~'. że nikt "!'O nie widział.
Dopiero wizyta komendanta miejscowego posterunku
MO tak go obraziła, że opuś
cil go~podarstwo. WldoczJ'ie
wyczul nieŻ~'ezllwy stosunek
MU do „diabelslciego proble-

mu".

~

.

.

p

ew1en obywatel z L"A'l\H'Y
skr:o,dl w Olsztynie motocykl
WFM. W clwie godziny po

dokonaniu

kradzieży

został

schwylany przez funkdonariusz:v MO na szosie do iWar·
sza.wy. Zlodzłe.f rzucił mot1>c~·kl i uciekł do la!u, rdzle
przed sprawiesrhronił się
dliwości!\ na drzewo. Musiał
je jednak opuścll!, a motocykl wrócil do właściciela.

Katowice robh1 się kolorowe. Różnobarwnym lakierem
maluje się ramy okienne, oKrodzenla przed domami, ba.I
kony, odnawia sit) na kolorown fasady kamienic. Chwaląc
to, f'lłliełonista katowlckle1rn
„Wieczoru", który za.irz~I clo
bram 1 klatek schodowych od
nowlonych kamienic, pisze:
te
kolejno
,.Opu!zczaje,c
domy odnosimy wratenle, :ie
oto nareszcie rozstaliśmy !lę
z dziewczyn!\, która nosi ła
dni\ 1mkienkę, ma starannie
ułożonĄ fryzurę, 1 wypielęg
nowani\ oerf), ale przy tym
niezbyt czysłl\ bieliznę, nie
nm:vte uszy".
Oj, dziwnie 1o przypomina
domy łódzklel
URODZAJ
Opol!zczyźnic

panuje
nodobno urodza.f na troja.czOstatnio doniesiono o
kl.
nowej
na świat
prz:v,iśclu
Anna.
irójlci, kfórej matka.
Polak, Jest pracown:c'\ Huty
.. Małapanew". I>zl-ci - wcze-~
~
śniaki, czują sic: dobrze

l

~

w starym
Star~

nadpdli,cz.ne.

.,miasteczko
ł:ste!'kl

legendarne

kazimjerzo\MSk.icj

1 lódzkleg 0 TUwima„ zna

zwłaszcza
ne j ~t lod:z.ianom.
naszej mlod-'.eży krajoznawcze.I.
która urz.ądza tu liczne wycteczkl, lub spęd.za wakacje n11 kolo•
nlach. :Miastecz.ko leżv na uc:7,eszcurnym szlaku kajakowym.
Miasto, on.gili k:róle1,1,"Sk1e. do dz!.~
uichowalo wie:J.e ze średniO'Wiecz..

Inowłodzu

...................""....""...............

~

l:JIQg•te do ~ś lasy spalskie.

ca-

budowli o surowym wy1·azie, z-budowana jest z l<amienia.
z powstaniem tego kościól:ka
zw!ąza.n a jęst j.e<Jna z cieka.w. szych legeI1d starego Inowłodza.
lc.tóra tu za Morawlńskiim opoowlem:
łość

„ ... Malże1is<t<wo

mana z córk:>,

Wł.a.dy&ława

Wratysława.

Re<r

Cze<;-

kle•go-, Judyt!\, przez dłu:(.~zy „,zas
byto bezpl<><l!ne. zmmrtwio•nem111
tym l<Sięcliu pMadzo.no zanieść
11wo Pl"OOby do św. idmiego, sJY·
naolllCzas cudami we
nącego
Francji, ziem.i Prowans<lde.i, na
po!u.dn!JU leżącej. Tam teli. p<>raclzono wysJać łe-ga<:J<: zao<pa.tirzow odp<>wle<łnie cl&ry .„
Książę korzysta z ra.dy i wk>:'ót<le wyrusv..a do kla,s.z,to·ru w St·
Gilles pooe,Jsuwo, zabieując ze
S<Jobą jako votum zołoty posążek
chł~a. k:eJkhy, złoro, S•rebTO,
kosztowne plas=ze t szaty świę
te. PosełS'two "\\"Zięlo teft ze sobą
list. w którym ksiaże WladY&law
zwraea się do opata Odihm.a z
pr<>ś\>ą, o zar"U\cl'lenle w ldali2'to-

n..,

rze

ej!...

modłów

w

„żywo, ~Il'<>

w!.adiomeJ in.ten·

-

oo!iy,

Spełnj,j czego ~aJa

K<>pula - ba.s.zta obro.nna koś
św. Idziego. za.b yLek ro·
mań!$.i z XI w.

Za ehl<>Pca daj

teJ sprawy
w-ot.a. two'.cb
sl'Ur.

cltło'J)ea.

Stwórz eieleM>ego. z.acllowuj,,.e

sobie 2ll<>tego„ ."

F<>oo J. Kllnllk.

neg0 wy,rtlądu. Nleod.pa,rty urok
starego miasteczka stwarzaja jego zabytki: dwa stare ko-ścłolY;
ruiny zamk\\ z C?.eo;ów Kazimierz-a W1eLkiMo J bó7'n1ca 2lbudowana w W::?:. XIX w.
Najstarszym l na1cennlejszym
?.ab:vt,\<iem jest kolkió! w stvlU
romar\'.";·ldm św . l<l:zi.e110.

orP,downdłm

7.a. falsz;vwei;o daj pra.wdz,fweg'<>.

1

\V7...TI ~

Riony w lat.a.eh ole 1092-87. x>os\a.
dający orygln?.4,na wieże - basz,te
sle,
obronną. Z wi.ci.y ro'lltaC7n
T'YErlflY wńdc•k na doHnę PHicy 1

nollllie
Tak to Gall An<>nlm
naiwna ,t>salmodie mniehów. która odniosła t:><>noć pomyślny skutek„. a mialo nim być nal'Odzenl!'
Boleslawa Krzywoustego. W nagrode za syna - powstał koścJól
inoW'.loózki.
Odwiedzanie Inowlod7.a polecamy także wczasowic'.l.om &r>aly,
Teofilowa. Tu również należy zawadzić o Soz,kolę Tuwimow\S!ką.

------„

kardy·
haterów „Kluc:i:y"
się
raku 1958 ukazało
71ierwsze polskie wydanie nal Be/loro, „liberał", sceptyk
mło
do
mówi
tak
weredyk„
i
książki Rqgera Peyrefit„Kluc.ze Piotrowe" •); dziutkiego kleryka franeu.,kietc'a no Wiktora Mas, który przyobecnie, po dwóch latach, mamy przed sobą już V'µdanie bJ]l do Rz:imu w celu uzupeltr2ecie - i to nie w b111e ja- 11icnia, studiów te'Jlogiczn.ych:
kim , lecz w 10-tysięcznym 11a- „Drogie dziec/co, klucze Piotro
klad:zie. Swiadczy to o niewą! we "twierają bramu nieba, ale
pliwym sukcesie nie znaneo:' trzeba naoliwić zamek.„ Koprzedtem w Polsce autora, o ścLót ma glowę w niebie, 'lle
w petni .znslu.:!o·
sukcesie nym i uzasadnionym.
Z formnlnego pu.nldu widzenia książka. Peyrefittc'a jest
po?ycją cln.~ć dziwną i nielafwq
do określania. Jak na. powieść
zn malo w niej elementów de
o ta.kiej w1aśn'e
C!,1dując11ch
k!asyfikacji; jak na pamii:tnii.
za duto
czy wspomnienia trdci 1·iecZOW!fCh ł faktów nbiekt11w11ych; jak na dzielkc
popularno-naukowe (bo i taka
definicja mogl.aby tu. wcho- nogi na ziemi". Otóż to. Peyre
fitte pisze głównie i przede
książka ma nż
grę),
dzić w
nazbyt u;iele walorów literar- wszystkim o sposobach i me ,o
kich , . które kwartjikuja, ją do dach „naoliwiania" zamków po
drodze do wrót ni,eNeskic!1,
beletrystyki.
oraz o ziemskich „nogach"
Mimo tycli wątpliwofri co
do natury formalnej „Kluczy Kościola rzymskiego, podpiewszelkich
gmach
Piotrowych", a mo::e wlaśnie rających
cnót, pobożności i świ,ętości.
dzięki oryginalności swej formy, jest to książka, wyjątko Innymi słowy można by powo interesująca, instruktywna iviedzieć, że Peyrefitte dal jak
i godna polecenia. A o czym?„. bu encyklopedię z-0.lculisowych
spraw Watykanu, jakiś ogromZaraz powiem.
Jeden z dwóch głównych b:i ny rejestr curiosów, przeżyt
ków i zmurszałości. ·
Obok barwnych charaktery•) Roger Peyredlitte „Kl'lllCze styk Ptuaa XII i ezlonhów koPiotrowe". Pr:t.e!ożyŁa H. ~u legimn kardynalskiego, ukazaWs<r~ir.arwa,
mańs!ka-Gro.ssowa nych często „en pantouffles"
PIW 1000. Str. 440, cena 7Jł 22.

W

„

CO WA'P.'l'D
PR.'ZE C7.YT!0 I

„

W

Natomiast kwestia plakatów
jest już pewnym nieporozumieniem. Przyjęło sic; powszechne mniemanie, że polsk 1
plakat filmowy jest najciekaw
szy na świecie. O<:zywiście jako dzielo sz,tU>ki, tak. Natomiast jako środek rek!am.:;wy nie nadaje się do ni<:zego. Widz o małym wyro!'ieriiu
plastycznym nie rozumie plakatu, fantazję malarska autora poczytuje za brak umie ··
jętności rysowania.

SZLACHETNY CZYN (1782)
waj bracia - baron~ie W. zakQcbali
się w młodej I p1·ze
pięknej !lziew<"Łynie. 7.ra
zu nie wiedzieli, że darzą
uczuciem
najgQrę:szym
tę samą kobiejedną i
tę. Milość obu była tkliwa i potężna; kochali po
raz pie1·wszy. Nie znali
ogromu nicbez1lieczeńslw,
na jakie na1·azm uczucia.
urosłe z czasem do żarh
wej namiętności. Jednak
że obaj oszczędzali dzicw
czynę i żaden z nic~ n~e
zlozen1P
odważył się na
W
serca w Jej dłonie.
ten sposób popadli w nwewirnnfii.kt
krc:>pny
nęti·zny, gdyż los chciał,
ukrywani\
że skrzętnie
ujrzałl\
tajemnl,ea braci
J<Lskrawe światło dzienne, obnaża.jąc ich plomienne uczucia.
Dziewczyna, pełna zrwzumie1~la dla smutnego poło
żenia bra.ci nie mogła zdecyd-0-wa,ć się na wybór jednego z nich. Poddała. się wyr-0kowi braterskiej miłości
Wówczas rzekł starszy brat do młodszego:
- Wiem, że kochasz moją dziewczynę tak gorąco, jak
ja. Dlatego nie odwołuję się do praw, które mogłyhv
być łaskawsu dla jednego z nM... Ty pGZOstań. Ja
poja.dę w świat, aby móc zapomnieć o niej. Jeżeli zapom:
nę... naJeżee będzie do ciebie i niechaj niebo błogosla.wt
twoj11, miłość •.• .Jeżeli nie ~pmnnę ••• wtedy .•• pójdi-iesz ł:P
w świat. Uc2ynisz, eo ja.
Starszy brat opuścił k.r&j ! udał się do Holandlii, lee.i:
obraz uk-ochane.; dziewczyny, wyryły głęboko w sercu.
cowar:zyszyl mu wszędzie. Z dala od umilowanej, wy11nany dobvowolnie z wła.sne,1 ziemi, która. kryla jego
za.pa.dl na zdTo-S'ZCZęście, w której jedynie mógł żyć wiu i nlkl w oczach, jak roiiltna. wyrwana ręką gwalłownego Europejczyka z ma.cier'Zystej Azji, uprowadzona
spod łagodnego słońca I woiśni<::ta w twardy żwir.
Pełen rozpaczy dotarł do Amsterdamu, gdzie piek"'°a.
gorąe:i:~a ~ykuła- g11 do , loia. ciel"l!.ień. Obraz ukot'h:utt>j
po:ewIJaJ się PUM sza.lencze sny. Lekarze nie rokowa.li
życia. Lecz świadom-Ość, że ujrzy .mów ukochaną wyrwała g11 st-Opnłowo z objęC śmierci.- W końcu przybył do
ro<i'2linneg>o miasta i zmęczonym kro.kiem wszedł :mó~·
w prog.i sw-ojej d?Jiewczyny i dziewczyny swego brata.
Otóż jestem drogi bracie... Com pnzypisal sercu,
wie tylko n,lebo. WJęcej nie mogę.
Omdlały usunął się na ziemii::.
(Dokończenie za tyldz;ień)
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ZDZISLAW KONICKI

obole arcyciekawych informacji o źródlach bogactw Kościo
la, które plyną nie tylko z
jeoo banków, · przedsiębiantw,
intnesów handlowych, lecz rów
nież z takich czynności na!un;
wewn'{trznej, jak np. procesu
beatyfikacyjn·e i lcanonizacyjne, znajdujemy tv te,I niezwylclej e·ncyklopedii Peyrcfitte'a wielkie m1ióstwo szczegó-

KLUCZE
•

I

ZAMKI
lów ł szczególik.ów, dotyc.?11cych cudów . relikwii, odpustów i innych środków oddziaprze7
stosowanych
ływania,
wober.
kościelną
hierarchi. ę
swych owieczek.
Trzeba jednak podkreślić, że
Peyrefitte 11 ie występuje przeciwko religii we właściwym
tego slowa znaczeniu, nie posl,uguje się bronią ślepego za·
cietrzewienla i fanatyzmu „od
wróconego". Rzucajq,c światło
komentaracjonalistycznego
rza na pewne fak.ty i zjawi~ka,
związane z życiem Kościoła i
jego hierarchii, pisarz francuski
w sposób inteligentny i
dowcipny uderza w to, co jest

nie

więcej

niż

300-400

prc-

Rozpowszechnicny
gramów.
szeroko zwy<:zaj kolelwjonowania progra1r;ió~ prrez w'dzów, dziś zaniki. By go pr-zywrócić, należałoby prawdopodobnie wprowadzić bezpłatne
programów, 7..arozdawanie
równo na film bieżący jak i
następny.

w.tdiia nie mtMe·!PllJe,

chwyta.ml

reklam~yml

Jaiklml

będzie

przyciąg>any. Znam 1wlelu ludzi
z naisrz;ych Iód?lklch wła.rlz klne•
wied1<1Pt
która:y
matogirafll,
•..'.osk<>na.le J;i,1<ie środl<I reklamowe na.leżałoby ziv.;tos<1wać. Wie·
dzą, ile to po-tJM:eba n<>wych szyi
g>dzle
dów ne<>n.owych, ga.bloit,
centralne
zaln.sta.lować
n:>.lezy
ł(>d~l!Jte stol&ko rell<lamowe z pro
n'a cały m.!esdąc dla
grłlmelltl
w•zy&!lkJ.ch kln, wyldczyli dokła.
n.a
dnJe, Ile trzeba. ple.nlędrty
miękkie fotele do sal t pooze·
ka1ni, Wledrtą... Ltd., ltd.

Niestety, niemal nic z tych
projek.tów dotąd nie doczekało się reaUzacji. Może doczeka się, kiedy na jednego widza będą już przypadać nie
dwa, a trzy kr.?:esła.
.JULIAN BRYSZ

I
ł

ł

1

~

-----------------------------"
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Temat letni-dla zbieraczy

Ostrożnie!

I

"z.ta, aczy

Grzyb

trujący!

wlaŚlllie tutaj często zda·
ro;ają się n,lebezpi,eczne omyUtl:
p<>dol:my do „p•r a.wdzi.wka" jes,t
tzw. b0<r0<w~k szatańs•k4 slin•le
(ró<i:nl s.ię tylko zapa·
trująey
ohem, niizy,p0<minającym zapach
b<),rogniją·ceg,o .sera). · Trujący
wLk grubotrzonowy za.La.tuje z.a·
pachem plusikiew. Borowi1ka żół
ciowe.go rule zjemy - Je-s.t go,rzki.
Grzyby z rodmJu blaszkowych
czylJ beutki , występują w Polsce sze?.ególnie obficie - m ,.,y
ich ok. 2 tys. gatrunków! Sllc.zeg61.n1o wa.rtościowe z nich są
gdyż nadają sd.ę li.o uprawy -

l<ó"'· I

Co rokU, o t.ej właśnie p.oo-ze,
w praS>le zaczynają się uka2y·
inf01nnacje o z~
trucfa.ch grzyba.mi. Przyczyną
zatruć jeS't n>iedostat.eczna znajo.
mość grzybów o•m7. błędne p-0glą
dy na w!a.snośc.I trujące n,iektórych z 111!eh.
szukamy n.p . za•wsze b0>rowi·
wać niepokojące

raczej obciążeniem, wypaczeniem i przykrą wulgarJ]za~ja
religii. Nie od rzeczy będzie
tu powiedzieć, że Peyrefitte.
cięto.frią swego pióra i subtel
chwyt6ic
imnicznych
nością
przypominający niekiedy Ana
to la France' a, potrafll jednak
zdziałać, że dwie naczelne. d 11
chowne postacie „Kluczy Piotrowych" budzą nawet w najbarcl.ziej laicldm czytelniku sym
1
patię i szacu.nek. A dzieje si-:
ta.k dlatego, źe przeciwko temu. co uważa za śmieszne, 11 iepo
trzebne ' azkodhwe, Peirrefitte wyru.,za 11ie z maczugą ja·
lnwego doktrynerstwa, /.ecz z
o wiele skuteczniejszym or~
żem oświeconego i.ntelektu któ
Tl/ umie qdróżnić .ziarnd od
plew, a jasność od ciemnofoi.
Obfitość, dokładność i różno
rodność materialów zebranych
w książce Peyrefi.tfe'n. budzić
muszą prawdziwy podziw dla
Jcompetencji autora, który wbrew rodzącemu siq przypusz
cieniu - nie piastowa! nigd11
duchowgodności
żadnych
nych, lecz byl clyploma-tą zanim wstąpił na dobre w nran
ki pisarskie. Aby napisać „IGu
c?e Pio1rowe" Pe,rrefi,tte mu·
sial mieć znalwmiiych i powołanych informatorów - to pew
ne, ale przede wszystkim musiał mieć sam, osobiście, praw
dziwie benedyktyńską WJJfrwa
lość i skruptllatn.ość, poł11czoną
z bardzo rozwiniętą zdolnoś
cią patrzenia i - myślenia.
B. D.

i

D

Wart.o by prześledzić „speewolucję
polsk<1''
cy!iczmie
plakatu filmowego od dziel.<:
o wysokich walorach artyJeszcze w czasie „prosperity"
stycznych i jednoeześme agi:a
przed podkinematografii wyżką cen biletów w r. 1958 · cyjnych (że wspomn<;: np. plakat do „Murów: ].iala>pagi„), dr;
przeprowadwno w Lodzi cieprodukowanych ostatnio coraz
kawą ankietę. ::::;adano widzom
mniej czytelnych obrazów abjedno pytanie: „Co sklan!a
zwanych umo•\1;strakcyjnych,
cię do wyboru filmu?" Odponie plakatami, gdzie f!awet nit
wiadający na pierwszym miej
ma miejsca na nazwisko re·
scu wymienili recenzję luh
nazwą
żysera czy nalepkę z
. Choć takie metody rlzi'1 „trą notatkę w prasie, na drugim
kina.
- zdanie kolegów czy znajociłyby mysiz.!<ą", przyti&1oby się
mych, którzy już obejrzeli
nam tro.chę sprytu przcdwojen·
Nie ?"1gry~a obecnie żadnej
nyeh 5(Jleców od rel<lamy.
film.
roli rowmez program filmowy. Jak wynika ze sta·t ysty.ki
kina „Polonia", wśród kilkunastu tysięcy widzów ogląda
wojP,wód~
przez okres tygodrvn
jących
ro·zprowadza >!ę
dany fi1m,

W .KATOWICACH TEŻ .••

NI\

ostatnich trzech odcinkach przedstawiliśmy treść
naj:pOilJularniejszego i najpiękniejszego poematu
miłości z XII wieku; dziś prwmesiemy SHl do
XVIII w.sentymentu, we.rteryzmu. Za:poznamy Czytelników z histoxią miłosną, którą spisa!, w opar<:1.J
o autentyczne wydarzenie, jeden z największych dramaturgów świata - Fryderyk Schiller.
Piszący te słowa pokusił się przej.o-żyć OilJOWiad:mie
wiellkieg.o dramaturga na język polski, przynajmu1eJ
z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że pro•zaiczna
n;e z nana, a po
twórczość Schillera jest u nas zupe1nie
drugie dlatego, że opowiadanie to jest ciekawym dokumentem w historii miłości.

Z zabytllów naszego

Z MOTOCYKLA
NA DRZEWO

ii
i

dwóch
W ciągu ostatnich
lat zniżkowych ltinematogr<>fia nie potrafiła wyprac1Jwać
żadnej nowej formy reklamy.
Wspomi;na.ł ml pewle·n kie,row·
nHt kl.na., już przed wojną pra.fak to
eujący w tej branży,
wówczas reJ<la.mo-walo się filmy.
Kiedy na filmie „Gałąz1ta bzu"
r&z.da.wain o widzom „wizytówki"
obrazu - małe karteczki perfu•
mowaine mocnym i trwałym zapacl:run bzu, lub rnzsylano 'po
mleścJe ty.Mace „listów od niezna,iomej", za ·wiera,iących pro„
I! am filmu pod tym włamie ty.
tulem.

~l

Tradycyjne łrodkl reklamy kinowej znalazły się w wyliczcnlu
na ~za.rym końcu - fotosy „'Mto·
tyllto około 15 p~oc.
bywa,ja"
widzów, Z2Ś plakaty - nie wię·
ccj niż J proc.
Fotosy - wiado.mo, są StU.re,
n;ea.trakcyjne, zawYLe jednako·
wcgo formatu, wywieszane przed
klne,m w małej ilośc·i (bo brak
pieniędzy na gabloty?).

ZamlewCZ011y przed 2 tygodnia.mi w „PaJllooramie" a.rtYkut
„Quo vadis, muro", pośwlęclUSmy sprawie spad!klll frekwencji
w kina<:h J z-badaniu Pl'Zy<:zyn tego zjaw'.s.\<a,
Dla przyponmlenia.: w I półr~zu 1960 r. kina łódzkie mia!Y
373 tysiąc~ widro.-.v mniej 1 O'SląP,'Ili>ly wpływy mn;e.lwre o
2.300 tys. złotych, niż w taklm samym c·krc-slc roku ublc-glego.
SaJe kinowe zostały „wykonyfl\tane" p.r'Zez wldlzów w 49,5 % to zn<>.<"zy, że blorą.c 6rednlo, na. lta!bdym seans'e eo drUglo
~,!o poo:o.sta~o nie zajęte.
Dane te nie ozna.eza.lą byna,JmnleJ, że mud'Zie na.gie 1>l"U6tali
clt<>W„ić do kina. OznaczaJ11 tylko, ż<.> kina. n<>tuJJl w eią,gu oetatnich 2 lat spadek ilości widzów i doch,orlÓ'w o ok. 5%. Tego rod'Zaju te.n<i<»ncja je-st już jedna.k d:>Jwonl<.iem aJainnowym. Ntestc.ty, owe.go d-mvoonl<a zdają sl~ nie słyszeć wla.d..:e klineitrullt<>grafll, mln>o rui.plywającycll z t..i-enu sygnałów.

Na. prze<kro-ju podłutnym 11 m'ft•
chomora widać Jedna.k wyraźnY
za.rys Monki na b'l'zegach kape•
lusza - czego pie.czarki nie ma·
Bla$'1lk.l muehomITTa są na
Ją.
bla.le Jak
równie
przekroju
- u pie02iirck mamy
mląż.w
blaw..kl wodn;'®te. Nie zaleca sdę
jednak, by nieoośwlt.tdcz.en1 zb1e
racze zbierali ro•nące d7.Jko mło
tu właśnie o
de piec.,,a.rk.i .
omyłkę nailaitwieJ.
paiikach t Jaosach Hścłasitych
rośruie lttt»Y truciciel: strzępiak
cegla.!'tY. o stożkD'Watym, póź·
kapelumu
rO'lJPo-"tartym
nie!
biaio-:7.óltawy, PO d.f'J~niu c;,e;

w

wD'no-br~..tny.

Miążs,;:

biały,

czerwi "'me.I ą.cy 'v trzoo.te. Ła.go
dn v .,,a.pach przypoml na dojrzałe
.Jabłka. Zai~a.rta w nim mu~1<a·
ryna Jest nlll'lJWYkle sniną tru0

cizną.

Właśnie tu Jednak
z.blt>)rac'.l.e, _rzucając się
zamiast na p1ecza!'i<l na trujące
mucnomo.ry - sromo-tni•ki,_ wfo.
serwie na t'f)W. w1eruStLk l ciemne,
na. pieeząr.JLi żóltaiwe. Dla i>rzy.
k!a>du: srom,otntk - o początko
wo wypuktym (stąd omyll<i), póź

piec1.al'kl.
mylą się

1

n.iej rO"klJ01s1tartym kapelu'SlZu,

I

0

o!i.wko-wym zal1arwienlu i bia·
I:vm trzon.le, _ma_ u po,ds·tawy bul
w;i1as.te z.l;l'rub1,eme w blale,j pochwie. _uw'!'ga na biały, r.wi:sa.!ą
cy pieorsclcn 11 gócry. lttó.reg 0 nie
mają na ogó! podobne do sromot.nika grzY"Y .Jadalne - oraz
wla$n.le na białą bar-wę trz.onu I
j~g<> podstawę.

,Biały_ much_om_<>r _„wi.!H;enny"
rownlez ma. _p.tersclen J bulwi-aste zgruble•nie na trzolJllfe. Mlleho
mo-r jadow1•ty ma czys>to biały
bial~
dzwon!lo•w.aty kapelusz,
b!~k1 .1 p,rzyle~ly do nich pierll
c1e11, biały milązsz, pozbawio•ny
zapa.c~u. Grzyhy te wykazują p11
pl,eczare;f< do
!l<>b1en!;bWo
zwł~ .W. „nilotl~m wielf.u",

Nie<;lośwladczenl 2blerac-ze CIZI!
sto br-0•rą ten gr.zyb za ja>d.ałn!\
l'"~~k_ę • majówke, która - w od
rozn·ienlu od &trzę,pfaka ce~la·
otego - ma gła·dki I podw.11l'!ięty
ł•rzeg, z,a,pach mąki I bla.bO·k1'e•
mowy <>woc.n.lk.
J~k Wl<ll.ać . wiele nlebezpfo•
e7.enst1w C'lylta. na nledoświa.dczo
nych zbieracą.y, Tot<ri' naHepQej
sie<mąć do przewodnika. Dos•lionMe spełnia tę rol<: książeczka
nnrac<>wana przez grzyboznawcę
dr. St. Grz~"malę. a wyda.na.
· rzez Pań~>bwowc Za.kłady WV•
da.wnlctw Lekar&ltich. Tytuł no:„
wolu.le: „Ostrożnie! Grzyb, tru•
~""CY!"
Na zakończenie

- uwall'a: za•
grzybami le·kce•waż;vć nie
w0<l110. ln1ger<>wać t.u musd. zaw""e leka'rz. Objaw;v z•,trucl.a. mvy
kle wys•tenu ja w nn&tAcl nu~noł
et. wyml•otów, bólu brzncha. _
w nkollc;v watroby,
:r.wł"~zcza.
trudn,ości z nd.da·w•nlem mo~~u.
t<>wan:ys'ZY im ~!'a'cl"k sit, 2lllbu•
Po nn.pra•
rze1~ia w krąil. ennt wl.e często J>Ojawfa SI<: 1:ółtaciz·
ka. PierwS?.a. pomoc: Jlluka,nie
żo!ądka. i środki prZt'CZYSZC'Ł&.1a•
ce mleko. mocn:t kawa, J'.l(l'Wln•
na na.tycbmi•ast obhć wszl-słlkl"'
03obv, JdórP- ja<llv ;rrzybv, rllo~
bv na.w-e•t nie w:vkazvwałv &b,lri·
wów za.tru.cN1. 11Vynlk trr'ije.11ia
:1:i11oty "rt Sfllvbl<iet?o o•lr!An;a cho
trego pod opiekę lekar•lc~.
,W, J(l)r,t
truć

Niebezpieczeństwo nie tylko dla Kraju Wschodzocego Słońca

KARIERA
w15-łecie „atomowei zatla~~" Hiroszim~
(Dokończenie

radi<JWY urwał się
„Sygnał
nagle. Był to znak dla samolotów t<rwarzyszących, że w tym
momencie wyrzuciliśmy bombę ...

•

Swiatowa Rada Pokoju proklamowała dzień 6 sierpnia dniem walKi przeciwKo bazom i paktom militarnym, walki o definitywne
przestanie prób z bronią jądrową
oraz o realizację powszechnego,
kontrolowanego rozbrojenia

,„_

Mi<>liśmy przed sobą l'iB
Zamkn~lili
kund oczekiwlania.
niy luk . bombowy. wykonali<iiny
aby nal>rać szyblt-0\S~i
pętle i - runęliśmy w l<>t nurkowy .••

Byliśmy

ok<rło

0<1Jegł-0ści

w

za.

11 mil, gdy d-Ol'>ięgły na.s dwa u:
derzenia: po.dmuch bezpośredni
i .iego odl>ieie od wwicrzch~ł
ziemi„. Uderzenie było t.ak sil miętnego dnia 6 sierpnJa 1045
ne, że cala mas-zyn.a ra<łrża.l:t, roku.
,iakby pc<l skrzrdl:ami rozerwał
Po trrech dniach przyszła
się granat„.
kolei na Ka,gasąki. W wyru1m
swe
mających
oou nalotów,
Mia.o;to p(){] nami wltryle b.vźródia naczej w dążeniu do „de
ogromło ki;>ią.cym gr.t:vbem,
m-0.ri.strncji" S:ly, niż w ob'.eknym i roz1H'7.{'Sl rzenil~ja,cym si~
stralfle.
tywnych przes!ainkac.h
z ka.:iidą. chwil~. W sa.molG<~ie g.:cz.'1,Ych.
o.kolo
straciło życie
;JOG ty&ęcy ludzi.

*

*

Pomimo 15 lat. jakie upływlly od tego czasu, pełna l.iista r.,..
f:.ar n.ie :z.ootala jesz..c:re zamdwóch
terenie
„~a
kn:ęta.
mLast ja.pońskoch, które stały
się ob~ektem :"irtomowej za,giapJ.sa! dr Xobuo Ku.sano
dy stvv'.erdzono <> W::ele więcej ni<euleczalnych µrz.yi:nd!ków raka,
n'ż ma to miejoce prz.eciętn.:e·.
Xale-ż.y dodać do tego lim.ne
specyticzn_vch
przypadki. dooć
ochorZień. których n.ie można określić ilnGC"'.uej, njż jak.o wyni.k
ma.i<+żvwotności''.
„obniżonej
oej swe źródtła w poohłoni<J<:.u
prz,ez organizm zbyt wielkich
jądrod.awek promieniowania
wego.
0,"°'tmy problem to wielka
ilość kalekich i n'.ediororz;w<ini<;tych umysłowo dzi.eci, . urodzo-1
nyeh p:-7_.ez lrob1ety, ktore prze

do J a.panii oceniono jaiko niebez;p.iecznie promte.niot.wórcze· .
W niektóryc]]. okol.cach .Iaponi;i do oelów domowych uż.y
wa s;;ę główn:e wody deszcz.;Jwej. I :ru tym odcinku 10\~ n.iejednokrotn'.e w SiJ>:iGÓb bard:oo
kraj.
ten
dężki d<>Swia1ckzył
:;,ka_
Obo.k wody desziczowej żenju pu"C>m!.enic..twórczemu ulegały częstokroć warzywa. Promien;iotwór=.v pył pokrywa! da
c:liy domostw, w<lz~er'ał się do
mieszl\'l::tń.

tego lub piątego roku życia
p '..sz.e uczony aing!e:tis.ki dr 1'.
1/ ~ byla ni.e<loroz;11ini ~ Pirie ta wnysłowo, cierpiała na mlkrooefalię, tj. chorobę przej.::twJającą

się

głową.

maleńką

W\Skutek ='.ej.s.z.en'.a objętośc:
i niedorozwoju mózgu•·.
p<>z.o<;tałośei
od
KiezaJ.eżnie
Japonia niejedno
wojennych krotnie zb'erała „a.tomowe z;n.iWys~l\rc-.t.y
w<i" Z:mnej wojny.
tu przypomn'.eć chociażby tr;,ig'.cme losy rybaków z kulra
(,.Szczę.śltwy
„:F'uk:uryu Ma:-u·
Dnia 1 marca lf\,'l4
Smo:..··1,
roku skuter został po!cryty e>pa
dem pyłu prom:eniotwórczego,
pochodząoego z do:;-w'J:łdczalncJ
na atc-lu
eksplozji bomby H
l~yba.cy znajdowali s'ę
B'.ki:ni.
około 140 km od ?ruejsca eksplozji, poz.a wyznaczoną sL~cfą

Znamierune jest, :iie wailka lndu japońskiego. w wyn:iku której pozycja SUllllów ZjednocwW sch<idzącego
nych w Kraj u
zestala tak 06la.b;o1na,
Słońca
od.bywała się wlaśn:c pod znak'em atom'J'1,l,iej zagla.dy R1r.;szimy i 1;.aga1!13iki. JS ieprzyp<1 d
kov•o też po~zątki poważne;;·o
kryzy"u ca.l ego anierykańsk'.-cgo
systemu baz milit.a.rnych wywo
„na
dz.a się z kraj u, który
doś1viadczyl
skórze"
wlamej
z,3_
j.:i,kmi
zlowrog'ch .skut.ków.
graża św!atu sLosowanie bro.n1
It. D,
nuk1€a.I'nej.

„Skarb
Atanaryka"

niiebezipiec:reń~twa.

„PIT.ez cale to lato _ pisze
dr A. Pirioe - J,;;:pończycy pn:v
p0om:inali naród wa.lezący z plaPierwsze przerażenie wygą.
wołał powrot kutra rybaC'k'.ego
Smok„.„ N a.s.tęp
„Szczęślirwy
prornlenionym eta1pem były
zajmu.ią
Ryby
twórcze ryby,
w jt1dłooplsie Ja.pońccyków t~
ką pcn,y.cję, jak w na.5cyill Ale 1a:tem 19.::;4 roku
rrrieso.
„7, Ja.J)ończycy ruie jedli ryb. Tu1'1szł.y .choN?bę ~enną.
dzl.€Cl, ktore dozyły do C2lWar- ozyki ~ w tym cza.s.ie

cisza. Dwu10'0~nie
ogromne potle, a.by
umożliwić zro1>ioo..ie zdjęć fotogt'atiC'l.llych z obydwu kll>mer sa
molotu. Nfo zbliża.my się j~
dnak do tego potwornego gTZY
zupelna

-

wYkonaliśmy

~a. bliżej niż

n.a.

odlegtooć Jednej

mili.
OOleglośOi widać
ja.k kłębi się i wrze,

Ale I z tej

wyraźnie,

jak zmienia. kolory z poma.ra.i1
na czerwony, 5zary,
Samo to oświetlenie
niebie.~ld.
- · a może rozż.a.rv>ne masy PY
lu, piasku i dymu tłoczą.ce się

crowego

górę, spra,wiają wraźenle mą
Miasta nie wi
głego wrzenia..
Zn i'ltło pod grubą powlodać.

w

pyłu".

ką

pr;,ytoczOl!le tu fragmenty po
z opublilkmvanych n'l
Zachodzie relacji piJ.otów
cjalnej grupy o:;-eracyjnej, ktń
ra Wy.konała atomoWY naJot na
chodzą

sipe-j

Hi;r.oozimę.

się

Dzjał.o

to

NAJSTARfiZY

pa-

CIEKAWOSTKI

LECZENIA

w Paf1stW<>WYm Muzeum Republiki Gruziń
sklej znajduje się jed.en
z na..is·tarszych w ŚWH!•
cle podręczników leczc·
nia. Pochodzi on z drugie,! polowy w. XV I zo
wedłui:
stał przepisany
wnclkiego pra wdopodo
bie1isewa z oryginału
z

XIII w. Zawiera

XII

I

około

katinych, zapada.jąeych kich ma'S powietrz.a., kt6
często na różne chorore ocie>raj~,c się o siebie,
Duma I radość\ wy- p!l'woduJą p&:wstawanle
by.
licznymi rycinami barw
·zm1e·nnych I
nymi, wykonanymi rP,cz pływające z uczucia, Iż prądów
nie. Jes.t to enryklo.pe- j~t się kocha.ną przez Ilości drgań, dochodzą.
dla ówczes'ltej wiedzy kogoś, wzmacnia siły c:ych do 19 tys. na S<>·
każde-j kobiety, zarów- kuna-:. WS>kutek tego po
medycznej.
n.o flzyczne jak i ducho W&tają fale, podobne do
Z początkiem wieku
tych, które wysyła.Ja. ra
XVIII zainteresował się we.
Trz.eba. tylko żał&w~ć. diowe stacje nadawcze.
ówczesny
książ.ką
tą
Wla.dca Gruz.ii Wacb- Iż tego rodzaju środlta Zywy organi'l\m odbiera
tang VI. Na jego pole- leczniczego mimo zaJ>l- taką „a.udycję atmosf••
cenie uczen< rooyj~<:Y za· sania go przez lekarza, ryczną" przy pomocy
bezi>leczyti ma,nus•krypt nie można dosta.ć w ż·a skóry, ściślej mówiąc
wło
poltrywających Ją
,Rękopis gruziński jest dneJ aptece.
sów oraz gruczołów, ud
(L)
n~e tylko .ied nym z naJ
grywających w tym wy
S· al";zych podręczników
anteny.
rolę
padku
CZY ZMIANY
W~dzy medycznej, lecz
Drgania odbierane z at·
ATlltOSFERYCZNB
e 11 :Ym z. najdawnle,1się "
przenoszą
mosfery
WPŁYWAJĄ
s~:vch zabytków piśmien
NA STAN ZDROWIA? włOS<kÓW I grucz.otów
nictwa &ruzińskiego.
na nerw~„ k~óre pr0<wa
(L)
Od dawna jut twier· dzą je clo osrodków, a
dzon<>, że w szpitalacb stąd oddziałują njem.
w dniach nagłych zmian nie na cały organizm.
MJŁOSC
(L)
atmosferycznych, po.1:ar
JAKO LEKARSTWO
sza slię wydatnie samoDZWIĘKI
PtychoJoir J11>czucie chorych.
Att>1tiel11kl
POWIĘKSZONE
Ja.nuairy llfarf,lt0r ogłos<it
istnieje szereg teorii
10 MILIONOW RAZY
która '"YW<:>łala poświęconych rozwiąza
pracę.
w
wlelkje poruszenie
niu zagadnien·la O<ldziaW pewnej a.udycjl raclektrycz11oścl
ływa.nia
•terach nauk<>wych
UczcmY ud<'.lwadn!„ w atmosferycznej na ży diowej w USA poda.n<>
naJclcho;zych
niej, iż· miłość stamiwl we organizmy. Twórcą dzwłękl
powlększo·
1tieza.wodny środek lee:. jednej z nieb .iest fi- szmerów,
razy,
milionów
10
nych
po.
to
Dornlczy i założc·nie
zyk-meteorolog K.
Piera argumentami n"'- no, kierownik Instytll- Szmer dwu plynących
rybek
mikrofonu
blls-ko
Uk°'"'Ymi. Już wielu lt>- tu Mete1>rologicznego w
w Szwajca.rti. złotych podobny był do
kany przed nim zwró· Davos
cllo uwagę np. na to. Iż •rwler-dzenie jego opl«">· tętentu kopyt końskich
nczuc·le to wpłpva dr>- ra się na fakcie, 71'! na ciężkiej drod,,;e. T~·
slmn:i-1e na ogólny stan przy zmiainach atma.sf P. tno s~rca wydawało eię
P 5 Ycn>czny i flzye7-nY ryc:zmye!t dochodZl do du-dnien.lem ma.szyity O·
}U>blet "olnych 1 dell· pr:r:esuwanfa się wiei· krętowej, & ty.kanie ze-

1.400 Btr011 dużego forma.tu i jest ozdobiony

J

garka robllo wrażenie
Josk<>tu tl\~idra. J?Oru~za
nego spręzo11ym P<>Wletr:i:em.

glądów

na

ta.in, nad Amurem, w XVII wie·

I

ku. Będzie ona nosiła tytut .,Pozwolenie na przewóz twa". Poza
Wm autor pracuje nad powleiS-

cią .,Wąż

morski'• z tego samego

ga.tun.ku <><> „Skarb Ata.naryka". z
tym, że bohaterami .i<'J ~ą nie
arcbeołogo'Wie, a.le zbiera.cze sta·
ryot1.. monet.
M. J,

żart

SIĘ

PĘPKA?

wart

Grupa lekarzy nie·
miecklch sbwierdz.l!a, te
ogólnie
praktykowane
obcinanie pępka natych
miast J>O urodzeniu się
dziec·ka jest niewłaści
we. Operacja ta - zdaniem owych lekarzy powinna następować o
3 do 5 minut później, to
znaczy gdy puls pępka
usta.je zupehtie. Chodzi
o to, że w czasie wspom
nianych wyżej 3-5 minut z organizmu ma.tki
do organizmu no·worod·
!ta pnedostaje się jesz·
od 50 do 100 ml
eze
krwi, zawierającej od
30 do 60 mg żelaza, co
równa się 15 do 30 pro.
cent za.pasu żelaza w or·
ganlzmle dziecka.
(cm)

Poziomo: 1. Ptak z rodz.iny bekasów. 4. Narodowosć, 7. Glęb<>kt
szacunek. np. w stosunku do
parolatek naroctz;ieł sztuki. do
dowych, 10. Słabszy lub gwanowniejszy ruch o0wietrza w kierunku db miejsca mnleJszego ci11.
atmosfenr=ego,
śn.!enia
Okrzyk wyrażający oochwale, zachwyt, zadowolenie. 1%, Ptak: czę
sto porywa blys7,czące pn.ed.mioty. 15. C~ć kniei. w któręJ pr.<ebywają zwierzęta leśne.

18.

Więk

szy utwór śpiewany, często z towarzyszeniem orkiestry, o nastroju uroczystym. 19. Niewielkie na·
czynie pękate do pzynów. 20. Likier kminkowy.
Pion<>'Wo: 1. Zawiera cialka.
czerwone I biaJ:c. 2. Potrawa t>lYTIna. 3. Ogólna nazwa ksieży, duchowiens.twa. 4. Koło z~bate. 5,
w mitologii hinduskiej: siódme
wcielenie boga - WiSzJnu, 6. Fi.gu·
ra geometryczna. 8. OJcz~a
Odys.seu.stza, 9, Org-;:nic.'211e polącze
nie dwóch 1>las:wzy7A1 tkankowych, 12. Narodowość. 13. Ryba.
15. UrodzaJ na
14, Imię że11skie.
16.
miejscowość wśród pustyni.
l 7. POSI>Olity
Budowa rzeczna.
chwast na polach.
Rmwią,zanle kr1.yżóni

z uble•

W SWIECIE

Wedhtg lnforma.c.li o·
clyre k·
przę'll
głos>Zonej
waS'l:yn;:tońsklego

życiu
Cyfry_w
wielkich ludzi
Niektórym cyfrom preypisy'Wa.!lO

w

star.ożytno6ci Zilla.czeti.le niemal
mistyc:r:ne. W dzlsiejszycll czasach
poza ck>chodamł i wydatka.mi
w wypadku ampusu nie przywią
zuje &i<: do liczb ta.dnej wagi. Niektórzy jednak, dawniej, przywil\Zy•
wali do nkh wa.gę.

I tak np. król francuski Henryk
uroclzll &ii! U ll&topad& w 15113

IV

Dla Stan.ów

ZOO, na przybr'też11ych
woda.eh koreańskich zło
Wiono ()Statnio 7.ólwla o
długości 2,13 m, l sze·
rokoścl 1,83 m. Dotych·
czas nigdzie jeszcze ta·
kiego koi.osa nłe wldzj.a·
no.
Złowiony olbreym :r.o·
s·tał przekazany do ogro
du zo.ologiezni'>go w Se·
ulu. NalPży JtAd.ml-ić,

~ednOCOOIDy.ah

taf.al•

na oka:tala sle dwudziestka. WY·
l>Ory prezydenta odbywają, sl11 tam
co cztea-y lata. Tak &ię ztotyło, że
stan<>'Wi!ko
którzy tu
wsa:yscy,

objęli

w latach

:mtarli w
dzy.

cląru

1840, 1860 1 1920
pelrnlenla isweJ wla•

RYMArd Wagner ur<>drlł się w r.
tsia. Cyfry tej da.ty w sumie dają,
t.akże 13. Skomponował on 13 arcyPremiera „Tannhii.usera"
dzieł.

dotąd
że największego
a ra.czej jego
żółwia,

(m)

Oslo. 29. Salol. 3-0, Matura. 31.
.
Kepi. 32. Arara. 33. swada.
Pionowo: 1. Plastyk. :z.• .Artena.
3. Komendant. 4. Krepa. 5. Piotr.
6. Awans. 13. Ryps. 14. Ajer. 16.
Kompromis. 18. Ryby, lD, Sit<>.
21. Tresura. 22, Zastawa. 24. sosna. 2S. Rollta.. 26. Polka.

roku. Doda.11\C cyfry tej daty o·
trzymamy mowu u. Pa:n<>Wal on
Poziom<>: 1. Płatek. 4. Koi:>ia. 7. 42 la.ta, a wie<: 14 razy 3, Jeg.o imię
Odór. 8. Artyzm. 9. EJ)Oka. 10. i 1,azwisko &kładalo się z 1' liter:
Ertyp. 11. Tu1·ban. 12. Arras. l~. Henri de Bourb<>n. Wszy5'tkłe waż·
Dok. 17. Kraska. 20. Mis(rz. 23. nieJsze dat~·· j&go życia miaty c<lS
Typ. 24, Syrop. 27. Rewe1-s. 28. wspólnego z czternastki\• z.uuordoW&l1<) ,go 1ł ma.ja.
&"lego tygadJnia:

NAJWIĘKSZY ŻOLW

pa.ncerz, posiada Muzeum Brytyjskie - mie
rzy on ,Jednak tylko
niecałe dwa metry.

KOZŁOWICZ

J.

~ra.srowia.n,

Z OBCINANIEM

cję

z,

wyni„

. Wbo:ew p<n0rom „Skarb Atana.ryka" adrl!SO'Wan:v .fest nle, tv!•
ko d<> młod:zdeży. z przyjemno<!d<>roslY
cią przeczyta ją ka:bdy
czytelnik. !nte.re<iujący sle wiedza <> hisito<'il swojego kł'aju.
Stąd i &ktua.Lnollć tej powieki t.eraz. w okresie TY8ll!!clec:!a.
.WM'to dodać tutaj, że pod koniu r<>ku wyjdzie nowa '.J)O'Wlcść
Nlem•citie·go w tym samym ga·
tunku co i ~przednia - owoc
jego wyp.rawy na Syberię, gdzie
J>OS'lltlkiwat tajemnkzego pań·
istniejącego
~lsk<iego,
steW'lta

(L.)

NIE SPIESZYC

z d'lliem
mów:Ia,c,

jest

eks:pedycjl archeol<>gi<:znej eki'l>y
kt.óra
Umwcirsytetu Lódzkiego,
rozgrzebywała w s~wajcarii KaSZUbs.kiej kuxW.ny gockie.
Jes_u · ch<>drti o wąte•k sensa.cy,j·
ny, .J~st Oill tu może mniej fasw „Uroczys.ku".
niż
cyn.11Jący
„~~~" jest za to pozyc,ja amb1tmeJs'lla zarówno poo względem
liter~im, jak i naUtlmwym.
Ks.ią.zka Jest po!emiką nie tylko
z s:rowinistyC'1Jllym1 poglądami
UCZO'llYch niemieckich. ale i pró·
bs, odmitofogtzowania n1111zych pO-

W PODROZY

_,~

Sclślej

k1em ogr<imnej pasji Nienackie-

Vie", w
wiele
osta.tnio
kola.eh lekarskich
sprawie stosowania w pewnych przy•
padkaeh zamiasi transfuzji krwi, iransfuzji mleka.
Podozas doświadczeń przeprowadzonych na cielętach,
przekona.no się, . że mleko surowe, zebrane w warunkach
aseptyC'allych i przetoczone do żył, może z powodzeniem
uzupełnić kl'ew, aż do jednej czwartej ogólnej JeJ masy, Jaką PDwinien zawierać organizm.
Stwierdzono bowiem, że pomiędzy prohiinaml z:awartymi w mleku a proteinami serum krwi istnieje bardzo
(cm)
wielkie pod.obieństwo.

(j. k.)

przeszłości

3)

archeologii, Akcja
do„.
G'O
„Ska.rbu" :rozgrywa się poo.:za.s

~

--

U1·oczysko••, a po

„;;ka.rb Ata.na.cyk.a'•

międz:rna.rodowycb
poświęca się uwagi

PODRĘCZNIK

pochodzącego

zam1erz.cblej
dzisiejszym,

MLEKO ZAMIAST KRWI

--

0

w
Książka ta utwittdza nas
J?·rz~k0inaniu, że autor s.pecjalizu„
Je s~ę w ko.n fl"OOltOWalliU da \'V'IIO

.
............................
, .
swzata
ze
...............................

... ...---_................ ...--............ _...

po\vieScia

K.A.11.

Jak podaje miesif:cznik francuski „Science et

.~-

za.debiuto-

Zbignie-w Nienacki
wał

tym udanym starcie wystąpił te·
raz z nową, nic·nlJli.ej intere·rują
eą pmycją „SKARB ATANARY-

~

Gdyby pa.sażer 118.Jllolotu, lecącego na linii Tokio Paryż był karmiony każdorazowo według czasu lokalnr.go, to ja.cl.łby sa.me pierwsze śniadania. Startując miano•
japońskiego i lecąc na zachód
wicie rano o 6 czasu
z szybkościl\ 3.oon km na godz., byłby w Bombaju o 6 rano, w Kairze o 6.45, o 7 w Rzymie i o 7.15 w Paryżu.

I

str.

ze

ko e> tytuł szlachecki. Uzyskanie taki~ t'ytułu 'IV
Rosji spotykało się z wieloma oporami i praktyczme było
niemożliwe. Dla Żydów taka ewentualność nawet ru„
wchodziła w rachubę. Dla dani:a więc ujścia ambicjom
finansjery, posługiwano się chętnie tytułem „hon«'OWago ol>ywatela".
Niemałe trudności mial również Poznański z hierar•
chią kościoła katolickiego. Konflikty wybuchły w zwią~
ku ze świętami kościelnymi, które fabrykant nie bardzo
chciał uznawać. Po jednym z za.targów poradził sobie
w ten sp06ób, iż ufundował podłogę w jednym l. kościolów łódzkich, bo<laj czy nie w ko~ciele Najświętsze]
Marii Panny.
Wiele mówiło się wówczas, a nawet później jemcze,
o działalności charytatywnej Poznańskich. Podn05zono,
iż wybudowali ooi domy dla robotnikow, postawrn szpital na ul. Sterlinga, dawali ofiary na cele charytatyvme
Nie byłbym zbytnio ~onny rozczulać się faktem wybudowania domów robotniczych. Za mieszkania w tych
domach lokatorzy musieli pJacić normalny czynsz:, mieszkania w nich zaś otrzymywali tylko wykwalifikilwam
oraz potrzebni zakładom robotnicy i majstrowie. Nie
była wiec to wielkoduszność. lecz czysto kupiecka kaiku·
lacja. Domy bowiem wiązały pracowników z fabryką.
a jednocześnie przynosiły pewien dochód. Szpital zaś
przy ul. Stedinga wybudowany w 1696 r. był przeznaczony przede wszystkim dla ~ydów. Trud:no to oczyw1•
ście brać Poznańskiemu za zie, iż popierał SwYCh ziomków, z których wielu nie miało wó~zas na pewn<:> zbyt
łatwego życia. Sz;pital ten dopiero w okresie rmędzywo
jennym przejęty z.ostał przez miasto.
Wspomnialem. że Poznańs.kl dawał pieniądze na eele
charytatywne. Szczególnie wówczas, gdy można to było
od.oowied.nio zareklamować, lub gdy akcja zbiórkowa
cieszyła się poparciem władz carskich. Jeden z takicb
datków sprawił nawet Poznańskiemu I władzom pewien
kłopot. Chodzllo mianowicie o zbiórkę na cele Czerwc;>nego Krzyża, do której Poznański dołączył się dosc
szczodrą rę.ką, W podzięce miał otrzymać odznakę w for·
mie czerwonego krzyża, oprawionego w złoto. Prawowierny żyd miał wówczas poważne wątpliwości cz:oprzystoi mu nosić ·godło chrześcijańskie. Zachowaly s1~
ślady korespondencji urzędowej z tych czasów, w kt6re1
zastanawia1110 się jak wybrnąć z sytuacji. Istniała propozycja, by zamiast odznaki Czerwonego Krzyż.a !!~<!
kazać P11"'inań.skiemu odzna·kę z czerwonym polks1ęzy
cem. Rzekomo mlalo to być, lepsze.
Zbliżał się jednak wiek XX.

mal'Ca, zali data
się 13
odbyta
5mierct 11.omp<>Zytoira przyp.a.da 13

Bez

słów.„

- „.no·,poczynamy nada.wa·
nie programu dla. pracujących
w .nocy~ ••

lutego.
Jan m Sobieski

rówaled:
miał
SWOiją, liczbę, Panował W XVU w„
urodzt.r s-lę, o:tentl:. zost.!ll kot'(llll<>wa.ny i

DZIENNIK

Uln&rł

17 czeTWca.

ŁÓDZKI lll'

187 ('262) 5

-------------

„___, , ,________„

·Postulaty

i

juwn~
~ harcerki

i

~

wtorek 9 bm. o godz. 17 31)
pM:ed Halą Sportową na ul.

Gdańskiej.

CZUWAJ!
Komendant Chorągwi
Wladyshtwa Ma,tuszewska hm

!

l

............................................................„

MIESZKA~CY TEGO :RE.JONU narzd<ają na brak kiosku oraz sklepu przy rozgałe
Stare
i
z'.oeniu ulic Złotno
.Nie ma żadnej kom11
Złotno.
rukacji do grantc Wielk'.ej Lo
dzi. Opłakany stan przedstawia ulica od pętli „3' na zachód do Starego Złotna. Py-

Wrzesień miesiącem budowy
kraju i stolicy
Jut po raz

wrzepoc:
kraju i stolicy. Fakt 15-lecia ',stn:enia
SFOS jest podsumowaniem cl .)
na
działalności
t~·chczasoweJ
polu społecznej samo.pom-0cy
inwestycyjne]. jaką reprezentuje Społeczny Fundusz Odbu
dowy Kraju i Stolicy.
W czerwcu br. w Katowi·
rach odbył się z okazji 15-l!?-cia jubileuszowy zjazd· deleg:.t
tów tego Żjazdu list. który ~a
Aleksan~ler
Rady Państwa zawadzki przeslal do C:e!egatów tego zj.adu list, który za
kończył słowami: ,.Wspomi.nam
zawsze naszą wspólną pracę i
tę wielką rzeszę ofiarnych ludzi, który nie szczędzili czasu
ani trudu w społecmeJ akcji
pomocy Warszawie".
piętnasty

sień obchodzony
hasłem budowy

będzie

Oczvvdście. z datków skladr.
nych ·przez. społeczenstwn. ni"°
budujemy stolicę. W Lndzi np. ze środków SFOS.
bądź też przy ich wspóludzia
le adaptowano budynek przy
ul. Północnej. zalQoi,ono 3 muszle estradowe w parkach, zra

t~·lko

Nowości

Polesie bezdusznie

filmowe

energii! f odwa.gę! Brotlcie naWierzymy w W88Zą
p'.sza w li&cie mieszkaney
l!IZYCh potrzeb bytowych
Za.wsze
Sta.reg0 ZłotnA i .Jage>dnicy z DRN Polesie.
Ponie2włocznic.
reagujemY
na tego rodzaju li8t.3·
Narodo-~cj
sialiśmy więc odpis do Dzielnicowej Rady
~ prośbą o zaj4;Cie stano wi.ska.

hari~er- ~

w mieście w
pozostających
miesiącu sierpniu, na zbiórktóra odbędzie się we
kę,

Nowości

poiraktowało

~ iKo~n~ł'~!~~~d!J
kiej ZHP - Sztab HALA 60 wzywa wszystkie
ki, barceny i instruktorów

„starozłotnianu

diofonizowano sZkoły, zakupiono telewizory dla d?mó~
starców itp, itp. M.in. fundus.z
SFOS w dużym stopniu umażliwił wz.niesienie pomnika Ta
deusza Kościuszki, odsł0nięte
go w dniu 22 lipca.
W perspektywicznym ·plan\e
inwestycji na lata 1961-65
przewiduie .się także wie!E
budów, finansowanych prze;-.
SFOS. M.in. budowę prnnnik'.Wladys!awa Reymonta, dom
kultury na Widzewie, opracowanie dokumentacji na budowę galerii. sztuki, zalożenie oś
rodka wczasów dziecięcych w
Arturówku. oraz 0 pracowanic
dokumentacji budowy kombinatu muzycznego.
wplywa na te·
Rokrocznie
cele wiele datków od społe
Lodzi, znanego ze
czeństwa
swej ofiarności. Mamy więc
i w bieżąc~·m
że
nadzieję,
wrześniu !odzianie składać bę
dą datki. przy pomocy k'ón·ch
buduje się w naszym móeście
dużo pięknych i potrzebnych
obiektów.

tają.
lować

czy nie można zaiinstatam budki tełefon:cr...

nej1

t•"

wygó~owa
jakieś
żądan:a i specjalne luksus-;.
że
więc,
PrzypuszcZ3liśmy

Nie są ,

ne

Prezydium DRX Polesie
n.mach możliwości choć
części

uwzględni

słuszne

w
w
po-

1estulaty .,sta.rozlotnian" ich tak nazwać można.
żeli
1\iestety spot.kal nas srogi z.a.wód'.
OTRZY.JAKIE
PISMO
PRZESZŁO
pO
MA.t>IśMY
znamiona
nosi
MIESIĄCU,
b~urokra tycza1ej.
formalstyk1
Uruchom'en'e sklepu na rogu
filc Stare Złotno i Złotno jest

Dziś

w muszli koncertowej
bm. o godz. 16.30 Fabryka Ko
sn1etyk6w „Ewa" w Łodzi oraz
PPIE organi:m .ią w muszli koncertowej Parku Poniato-ws-kiego
imprez~

rozrywkową

połącz.oną

z konkursBm z nagro·dan1i.
Udział biorą: Danuta Debicbowa, Sima Sawin, Henryk Abbe,
Tadeusz
Stefański,
Mieczysław
Wożniakowski <>raz Trio Instrumentalne Estrady Łódzkiej.

czą. Do tej pory turyści mieli
niemało kłopotu z zaopatrzeniem się w odpowi.edni sprzęt
wycieczkowy.
Dowiadujemy się, że sklep
harcerski Czuj-Czyn - trochę
otrzymał
późno wprawdzie kilka nowości turystycznych,
bardzo poszukiwanych na ryn
ku. Są to lampy campingowe

Z ukosa

n~sz::rn

niew:vgÓ!"OW"anvmL

smo.

i

t-o krytykujemy z

gią.,

nych

o

którą.

szkańcy

Złotna..

rolnicy ,,Górnej"

na czas

porzq.dkowania ! umiasta ogarnęło w tym roku. mieszkańców Lodzi wyjątkowo silnie. Trzeba td przy.?nać, ż~

I

piększania

miasto nasze rzeczywi:icie wy·

pięk.nialo, zazieleniło si11. sta
lo się koloTowe i czyste. Oczv
są ·jeszcze
wi:icie niecałe

u!ice i dzielnice zaniedbane,
ale przecież _ jak mówi przy
słowie _ „nie od razu Krakót:.>

zbudowano".
w naszej ladnej, milei dla
oka Łodzi, spotkać można jednak szereg „ozdóbek" niegtt·
nieestetycznych,
stawnych
-'-b„, al~
·
t lk
•
1.
,.;tore me y ·o me z....., 1.„
wprost szpecą miasto. Na.leży
do nich m. in. szvld reklaciastkarni
prywatnej
mowy
przy ul. Nowotki, u wylotu
ul. Zacisze.
Ciastkarnia. któTa powstała
tu przed J.:.ilkoma miesiącami,
przybrałfl nazu:ę „Małgosia" •
uwieczniła ją w obrzydliwej
reklamie.
tdelki,
Szyld „Małgosi"
u:ystaJąCY ponad u'icq niemal
na szerokość chodnika - jgst
·
Po prostu lwszmarr>!J. T. o nie
.-,Małgosia" - to potu:or. na
pr::ecltodn.i.e
u:idok
którego
blednq : wrai:cPio . , Szczególnie br;.yd.ko szyld wygląda
wieczorem, kiedy jest oświetla
ny.

K~

zezwolił

Malgosi"

na

właścicielom

zainstalou:anie

'p' odobnego bohomazu? A może
w ogóle takie zezwolenie nie

~st~~.;zdJd7e~;'.
~~;t kfiY~f:~~:i
dozainteresou:ać
i

powir:ten

orawadzić do jego uatmi~cin.

"·;~Izfię°~ati~~V~ar;;yl~~,./:'t.Yj~
Tdamom
J

świetlnym,

w

n~szvm

na".

Scena-

ril~sz

11apisnl

.Jeny

Stefa n

Stawiński.

R.e

tyserem filmu
jest W0nda Ja
kubov:ska.
CAF fot.
Rozmyslowicz

łódź

fo nie iylko min sto przemyslowe

KŁOPOTY
gospodarstw rolnych
Ilość
na terenie Lodzi jest większa
niżby

można

przypuszczać.

Dlatego też słusznie, obok
rolniczych, sprawy rozwoju rolnictwa w naszym mies
cie powierZ<'no Miejski.ej Spół
dzielni Zaopatrzenia i Zbytu
mieszczącej się przy ul. Obr.
Stalingradu 97.
Do zadań tej spółdzielni należy skupowanie płodów rolnych oraz zaopatrywRnie rolników Łodzi w narzędzia i ar
Sv:oim
przemysłowe.
tykuły
działa.niem obejmuje ona ok.
4 ty~. gospodarstw roln,vch na
terenie Łodzi oraz ok. 2 tvs.
w Ksawerowie. Obok tej. fAk
dzi~lalności.
potrzebnej
że
}1SZiZ ma w projekcie od
1938 r. uruchomienie wytwór··
ni kwasku mlekowego i wód
Niestety, do dziś
~azowych.
\V~·dzial Przemysłu Prezydium
RN m, Łodzi n;e zdecy•lowat
się na wydanie zezwolenia na
koi;zystnej
uruchomienie tej
dla miasta i województwa pro
dukcji.
Po długich tar,gach załat
wiono wreszcie zezwolenie na
skup i sprzedaż warzyw i owo
ców przez spółdzielnie. Z tym
sprawa
również
się
wiąte
kółek

listów

Miejskiej

Spółdzielni

Zaopatrzenia i Zbytu
sklep zaopatrzony w
owocow I warzyw naszego miasta. Również zrealizowanie tego postulatu napoty
„nieprzez''l)'ciężalne''
na
ka
przeszkody•
urządzić

płody

spółdzielni
Statut łódzkiej
czyni ją organiz>icyjnie podleg!ą Wojewódzkiemu Związko
wi Gminnych Spółdzielni, który niestety nie dba w należv
t~'m stopniu o zapewnienie jej
maksyn1a1ncgo zaopatrzenia vv
<irtykuly przemysłowe - ~zcze
gólnfo materiały budowlane 1
wyroby hutnicze. bardzo. :;irzeciez poi rzebne łódzkim rolni·
kom. Ilości przydzielanych artykułów tego rodzaju są nie
wystarczające.

A więc znów p„radok~. l'ospó:Uzielnia,
wstała
której cehnvości i~tnienia nikt
nir poddaje w wątpliwość. p11
s\awi('no przed nią okreslon-:;o
zadanie n nic pmnyślano. nic
z~.troszczono się o stworzenie
warunków do ich realiz&cji.
A S7J{Nia. bo przecież korzyś
ci stąd byiy ohopólne - zarówno dla ro!nt'•(lw Lodzi jak
i ludności nierolniczej naszego
miasta. Trzeba więc jak najsz)'bci.ej paradoks tep zlik\'.'i.~
dowac.

wo,!11.na

J. P.

do redokcii

W dniu 2ll lipca br. pocią
giem nr 1623 idącym z Warszawy do Cieplic wyjechałem
ze stacji Piotrków Tryb. de>
Cieplic. Wykupiłem bilet II
klasy. Tylko część podróżnych
mających bilety II kl. dostała
do swych wagD'nów, dl«
się
~eszty nie starczyło miejsc na
wet stojących w korytarzu lub
przedsionku. Wśród nich bv·
lam również ja. Warunki 'w
jakich odbywali pr>dróż p~saż;:
rowie II kl. urągały wszelkim
'\<'ymaganiom higieTJy i kultmy.
Ludzie s1ędzący na pod!o<.lze,
placzące przestraszone dzieci. ogól.ne zdenerwowanie. wvmv
sly. Trz)'krotnie próbowalari.1
cl<v;1_ać się do wagoou 1I kl.,
lecz bezskutecznie. Przez wie-

le godzin stałam w przedsionku bądź kory·tarzu wagonu 1 kl. czekając na możli
do wago
się
wości dostania
nu II kl.
Na stacji Wrorlaw przeprowadzo..'10 kont.rolę biletów. Kil
.ku osobom. które miały biiety
II kl. a jech::ily w przedsionkll
lub korytarzu 1 kl. spisano
mandaty karne, przy czym kontroler P-Otraklował nas w spo
wygrażajat<
Phrailiwy,
sób
nam. 1"a mo.jc ar!l'.nmenty. Żt!
bilety micli~y. że ja usiluvmia.m •losta~ się do wag"nu
II kl. l!Nlz bez~lrntecznie. ko11
frnler o-dpowiedzial, że nie na
luży do ich ł"bowi~~.ków troszCl~yć się o miejsce dla pa•aźe
ra. że do ich nbowiąZ-kóW _n~
sprzedawani!' _ biletoi.v,
Jeży
a pasażer niech robi co chce

ub. niedzielę trwały żniwa w
a jednocześnie „pod
pełni),
stytuowal się już komitet dookiem" kólek rolniczych opra
żynek. Termin ich odbycia ucowują szczegóły swego udzia
stalono tu na niedzielę 28
lu w uroczystości.
sierpnia o godz. 14. Miejsce Podczas dożynek przewiduje
Park 1 Maja w Rudzie Pasię m.in. składanie przez pobianickiej. Rolnicy z paszcze
szczególne gromady tradycyjgólnych gromad, znajdujący
nych wieńców na ręce przetlsię na terenie dziPlnicy, przystawicieli władz mtejskich. W
gotowują się już do swojej umidcie - ntektóre naprawdę
artystvcznej wystąpią
części
roczystości niejako „dwutorosą szpetne, urody miastu nic
artyści scen łódzkich.
pracując
wo" - energicznie
przydajq..
J. P.
przy sprzęcie zbóż (m.in. w
(as)
-.-.-.-.......,,,.........,....,......,.....,....,.....,..,.....,......,......,..,......,....,....,......,,....,........,,,.....,....,......,_ _ _ _ _ _ _,._........,.--.-...~--'· ~
iłk
· . .._
·
ł
swą
h
Do światowych wYj~tfiz:vc-me.
itd.
Dopłacilam różnicę rar._ unpnypa . owosc ł
na "c~~:.. 9\\"aznosc
ków należą talenty tej miary I'<> J..ep1eku za bilet i k_:i.;ę , (nr ,h;letu
Dla.teg>1> nic zlik-widuJ·e si 0 kr•.'>w~n h•- ł
czy Ulan<l'Wa, która m1'.l...iąc .so
~."ns-k•.
·•
"
za dopłatę 07~0„~) 1 do)echaI
k
"
~~..
;towego w operetkach przfl'Z otwiera·· ~
lat, tańC?.Y i '":Vglą.da. na. s<'enie .ia.
.
lam d<l cieplic.
me n<rwyeh szkół baletowych. Dopóki
Przeciętn!'4 r.ant
18-letnia dziewczyna.
Dlacze:-;o stwarza się warua
b~lt>t nie uz~'.'>'ka w <l't>l'ret<f'c odpocerka w \deku 30-35 lat jest JU
ki, w których lo:iplny pasaże"
w1oor1.iej P<l'l<l·c.ii. a :jego C2ło-nk0owi-e mo- ~
znlszc"Z><>na i . niechętnie angawwana..
ra.gnę M wstępie zaznaczyć, że to
wchodzi w lrnln1e z przeu1odpmvi<ida.iące1m
:m.trudt>fonia,
~.liwości
20
t
nauki
la.t
10
prawie
·więc
A
nie
niżej,
napisze
co
sami? Czyżby w tym celu. abv
wszystko,
1 11
uml!",iętn<Jściom, zła sytuacja. nie
S1Jl<vwać
mo~li
kontrolerzy
w~·stęp<iw. A co P<>tem1 Spra.wa.
lat
dotyczy wyłąeznie Operetki Lo<h
ł
,
mandaty ,karne uzupeh1iaJ'a.c w
u eAimie THlp.ra.wic.
zabezpieczenia. sta.NJści ta.ncerzy, ~o proDot,·c-zy wszystkich oJ)e!'etek w
kiej.
„rów11.ouprawnienie' ~·li"tit w o- ł
blcm oddzielny i nfo b4;<1-:i;ierny 53 r, nim
ten sposob swoje pobo'l'y? (<;I;
Ale _ nas przecież przede
kra.ju.
)X'ref.eP wcale nie .ie<rt niemnżli- ~
· trudn<J
w karo:-·m ra'Zle
i pozion1 nam•er~uj•
w~stkim
proc .. sumy trafia do ich k:eJ1\U,'>i ,,vystawi":ć
Operetka.
we.
· .
tu · z~.jm-ować.
·• ~~ .,, losy
~-,
szem).
Wi<fo,w!.~ka bn.IP.to-wc. Oo'lywiście nic
się dziwić w tej sytuacji. w ~łod?l
Dlatego te,
szej, Lódzkie,i Ope1-eiki.
Honnr~,fa Bro<":r,!rnwsl<a.
czy .. Pa.na Twar, .•Jezioro l~ah~dzic"
absolwPnci mkól tnlctmvvch m~·sh 0
jej
ce napiszę, implszę w tro.sce o
l'ioirków Trylmm>.hki
<l{)>Wi;>kic~-0". Ii;tn·ie.ie wie.le mały<'h JP.t.ym. by .fa.k na.iszyl>cie,j ;"~'l'Qbić so~1-<l
właśnie dobro.
ul. Śv;forczewskiego 6 m. 10
charakterze
dnM1.ktoWJ•ch baletów
nai.wisko. 7,<fobyć wwodzenie. Jl-OZVCJ!),
choć ,\hk'> nuTradycje baletcwe
0
lekkim, ~zry·wk(>wynl (np. „Wi~s:zci:k~
slawę. W doo.atku nasze szkoły balebliczność bardzo lubimy te11 ro<lzaj
.OD RED/I.KC.Jr: Do tego o·
OJ"O\YI'!:
.:Wcso('lc w
Tl!llek" T:t.:u·ra,
sztuki _ są u nas mnicj.sz4>, niż np.
Ptsu ~cen.11 z poci(Jgu we Wro
Km»iń.•·ltiPi;:o, ,.Piotruś i willi:'' Pro~•>Ni"
wo-kali.styczne. czy orkie„trowe.
cfnwiu nie p'ltrzeba :!.adn:Jch
klt>re
tr.ne),
fi-!'.wa _ db dzi~i i
dorobiliśmy sit: po wojnie :makmnitckontroler
Jt!:::eli
kom~ntarzy.
1'wiot.nfo p~stt5ą chn,ra.ktecem. i st.:i;·Ien~
go, reprezentacyjnego bal<>tu, którym
uważa. że do obou:1azicóu: ko·
3 l''lYC
l
mo:ma
t.C"
Baletv
•merrtki.
7,a "'l'aP<JSZ~·cić
by się
można
00
lei należ·!/ jcd1Jnie srrzedawa7. jedn<>- lub d'l'\11aktowyn:ii <>1>.e:eOra~i
choć mam~· 7.nakomitych solinicą _
nie bi!et0w a paw:::er niech.
w ralzy;(• spekta.ldu. P11bl1e7:nosc l>!"Z~·.1- ł
towe nie 'k$7.t.'lk" soli:stów, lecz tanstów (nie mam tu na. myśli 'li~P<>lów
robi co ciic~, to n~m nsobiściP
z 7.P.iłmn>- .ir
n.:t ".'ewn.o
m 1·~.
Jak
sz1uk~, l11d'>wą,
ren.rczentuJ·„.c,'r.h
11..'tJdrrje sie, że to.ki kontrol~r
"
,.~ ·· " "
„ 1·n.~~,,·a~,J·~,
" t"
""'·
Dop;eru pmktY•·cerly k<>rdeba.tetu."'
.,. '
"
..,.k~".''i
~ ....,...,,y
- . . •••
1~ni·~
.
Ale
czy ,.l'!lą.sk").
..Maz-0ws-ze".
np.
nic po-winien pełnić funkcJi ~
r
.• m<w-" slmr7s.sta·. .t
'"
.... ,,
•.. "-""
tr•n.<\jut. nit s"enie -praca, w ·~>
dal.s-~.a
Ją N>Ś dricl'i. 0 J,4or:-:ch .ba.let operetki:
cz~nht z talentem, awa.nsuj11,, c-Łłonkow
szczególnie źle, wrecz smutno pn:l'dstapMi,stwowym p1·;:ed si r,bior.stwie
pa.mtętac.
wówC2aS
mógłby
.
wia sit: poziom baletów w 011-eretk'?.t:h.
uslugowym jakim jest PKP.
zespołu na solistow.
Nie-dawno pisaliśn\y o t:vm. :i'.e nie<:elnI w••wc:ra..s. je.śli oper„t:ka s~·W(l•f'l!•/ ~
T~·ch wszystkich mQ·Żliwości ni-e <lał we jest ct.wi<lranie szkoły bal.etowej w
t:i•ic<'M"hl11 m>0żliwmiei wystęJ'.l'('wa.nll'\ nie
,ie c>perctka. P0<kia,<; !!'<lY w oi>erze.
ł Ł<J.dzi i jednym .,. a.r!futncntow „llr?.etYlk<> nlł. ma,rr,·in""'" t>J'?l'dstv;de.n.ia. która Vl')'l!lta\viłt r(\wnteż spoekt.akle bał eiw" było stwierd-.renic. że jc,j abs'()izna.,klą się n<JoWC I<:ndry i t;m szkoły
letoc>we, . tanc<>rze ma..ją !'lw7:liwośd rn'Zwenci nie zechca praw<l<>JMKlol>nfo 1:;o,jść
g~lll'.lte>ryj
leto•wej. Prop<>1111J'1"!l1Y 'J>'t"!łbe.
1;>klep_ów
P~rso>nel
da.lszei:·o i~kt~·CZJle.iro
woju. aw:rnsll,
d'l operetki. Wiadomo. że tancerze,
tnH:i-:;rzeza:
dro·ge 1r:'-~.1;1:''"h
riych i
T. WOJCIECD:OW5KA
Jc"'7-tqłcenia. slę i - r 0 tu o'Ai.iać w bia.leśli tylko mogą, unik1:i.ia- operetek. wy~ie na t.~!'P:n1e m. l„nd7--i. kt.o,i
cvch
wełn<> _ uzvsknnfa. wir,kszej gaży, w
bn~cznjcl\.C opery, ezy navret zt>spol:y tar~· od stycznia br. do chwi·li obu
<>per;t-cc 11 i<> 'i:na.ią tych w57.vst·kkh per~
nei stwicrd:i:il "' swoim &klenie ja.
ki-ek.otwirl< bra.ki powstałe na sl<U
tel< drobnych kra.d•ie·<y pro.sz<1nY
w N;:ko%3
l}:trę minut. na srenę. nic wyk<>l"Zysiufae
więc najdłuższe oodaj ze studiów. Prllje-sit o ?.głos'?;enie sie do Knt"1enó.y
zdobyz.awntlowych.
moiliw<1śf:'
swych
Dzielnlcowe,l MO J,ó(lf-Sródmieś·
ca tancerki i t.ancerza. wymaga dn:i:t'gQ
ul. Jl.".IOE>!'VelŁ1, 3, pokó.1 nr 3,
e;",
wkł.adu pracy, a st1ały W3·siłek "-'YniszCt.'\ wai!lych przez dh1gie lak'l, odczuwając
r.e! m r1>z,pozna.n1a. skradzionych
~~
--.-.-.-....,...,„,,..,,..,,......,.....,.....,.....,.....,..,....~~.....,~.....,......,....,......,"~......,..,......,....,,....,.......,,..,,..,
to wa.rów.
W dzielnicy ,,Górna" uk01'1·

„Małgosia" - straszydło
dea

S::koł)I

Bez komentarzy

ZB. SKB.

Mimo przeszkód atmosferycznych

zde\Ż2'

dentkę

Filmowej i Te
atralnej w Ło
dzi zobaczym11
w r1lóu;nej roli
kobiecej w fil
mie pt. „Histo
ria wspólcze.<-

z

całą. ener-

nas prosili mioe-

Stareg-o

Krystyn.P, Ko
lodzieiczyk, stu

odpo,,riBdnie~o
prz.\~rlzielenia
lokalu,. }IT którym możA.a.., b.y

pibh1rokrat~·e:me
Ta.k być nie J)Ol.vinno

ZMłonił„

<na świece, podobne-du '"dn·

(S)

t.ere:n1
go.s;x><'!ar,e
zJ.poz.na.Hby s:-ę

~=g-ó-lown

KIEROWANIE 0Dt'OWU1
DZI O TRESCI .JAKĄ CYTOWALiśMY, nazywa s'ę w
potoc'z!l'lej mow:e oo.wal.a."'!.'em
pal)'.>'.€rków. A prWC::eż n~e o
to chod?-1 w doanym WY'P'l<lku.
P'ltrz.eb:v i Jl'-'ll!li<ulaty lud'T.kie

(st)

lamp naftowych, torby
plażowe, które po napompowa
niu mogą służyć jako poduszki, leżaki składane z rurek
duraluminiowych bardzo lekkie. które można mesc pod
pachą jak teczkę. Przyszły rów
nież namioty z brezentu kolorowe, ba.rdzo poszukiwane na
rynku, dwuosobowe z podłogą
lub bez.

któ:·:•m

7ld.aniem, TX''-''ulatami. \Vie:ny
z doś·~r:.ad~ren:a, 'ż,c te~o r()dz3ju s1):>tkan ·a s...1 b2rd7;0 c-"'roc.n-n. choć n.!e 2::i~r.'.37~ lnił~
dla prrod<;;taW:óeli wła"l"-Y t,,._
ren-owej . która ma trud<no('\<ci
z mvzglę<lnian'oE'm najkon.ieczniej.~•?:YCh !J'O<S'\ulatów.

lampy *torby * leżaki* na·mioty
późno niż v.•cale głosi przysłowie. Mamy pierw
szą dekadę sierpnia, a więc
wakacje już właściwie się kon

Wy<l;i.~e
uwz.gli;dn'ć .
da ..'-iE)
n.am l'ię i:ówn' ·eż. ż-e dol:YFL.€ by
bvł<> zw0łać ;rebr<in'-e z m·e<'·Zkal'lcami tej dT.eln'cy, na

z

turystvczne w •• Czu ;-Czynie":

Lepiej

Wy.sła
w toku zała.twiania.
no p:smo do Łódzki.ei opół
dz'eln.i Zaopatrzen.:a 1 Zbytu.
by ta zb3dała warunki lokalo
we. K'e<iy to się st::i'l'ie i .12sklepu
otwarc'.a
ki termin
jest przewicz'any, ani slowa.
„cr--ekaj tatKrótko mów:ąc
ka la·tk.a··.
Kie pr...ewiduje się cd 1961
do 1963 roku u·ruchorn:enia w
autobu.90tym rejonie linii
Oświetlenie ul'cy St.all'c
\'ll'ej.
Zlotno n:e jest uwzględ;ai·'.me
Ustaw:ew 5-letnlm ·plan'e.
n\e kab'ny telefonicznej. nie
jest b;:-ane p':d vvrn,gę ze
ekonom'crnych
wzgledów
zabezp'eczających. ,fedynie w
pażdz'crn'.ku przystapi się clo
na,prawfani.a ul!cy Złotno.
A WIĘC T>.'LKO TA J'EDNA
SPRAWA POSIADA REALNY TERMIN. ;faik:e to wzgl~
ckooomici':lo-zabe?;'.'.)iec;:;a...
dy
jąoe n:.e p()zwalają na uruch<>
mi€TI.ioe budki telefonicznej
Jest€śmy
pojmujemy.
nie
mieszkaricy
że
p:-z.ekonani.
Złotna znop'ekowal;bv się nią
w ich własnym interesie. \V
p'.śmie DEN i.stnieje propozycja ke>rzystanfa z d·v,rt1 telefv.nów prywatnych p"z.ez m:"<.''>
. sz'>;:;iriców tego rejonu z.akr?wa na ' ronię.
DOMAGAMY SIE AżEBY
DRN POLESIE P.AZ JE.
SZCZE R.OZpATRzyŁA p0_
MIESZKAI'WóW
STULATY
Przy
STAREGO Z.LOTNA,
po~rzeb,
an21'-z.'e
wn'kEwej
z n'ch. n.a p~w110
więks~ość
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PRZETARG

PAIHl~TllJ!11

Miejska Spółdzielnia Zaopat~ienfa, i Zbytu w
L<>tizł ul. Obr. Stalhtgr.adu 9'7 ogłasza przetarg
nieograniczony na wykonanie remontu kapitalnego w budynku b'.urowym. Dokumentacja
do wglądu w dziale adminlstracyjno-gospodarczym w godzinach od 10 do 12. Oferty
wraz z kosztorysem w zalakowanych koi;>ertach z napisem „przetarg" nalezy skladac w
sekretariacie MSZ i Zb. w Lodzi ul. Obr. StaI:ngradu 97. Do przetargu przyst7pić_ mogą
prze,dsięb'.ovstw.a państwowe.
spoidz1elcze 1
prywatne. Zastrzega się prawo wyboru oferenta. OJ.warcie ofert i .wybór wyko11awcy
nastąpi w dniu 20 sicrprua br. o godz. 10.
4044-K

ZAPISY
Zn!adnh:za Szkota Włókiennicza dla Pracują
cy.cit przy ZPB im. J. Marchlewskiego w Ło
dzi, ul. Oiirodowa 17 - o kierunkach tkackim
i przędzalnicz.}m - przyjmuje zapisy do klas
pierwszych chłopców i dziewcząt. Warunki
przyjęcia: wiek 15-18 lat, świadectwo ukoń
czenia 7 kla5 szkoly podstawowej. Przy zap1s1c należy złożyć: życiorys, świadectwo
urodzenia, 2 Podpisane fotografie oraz pisemna zgodę rodziców lub opiekunów. Do klasy
przędzrtlniczej przyjm:ije się tylko dziewczęta. Uczniowie otrzymują stypendium bezzwrotne w pierwszym roku nauki 260 zl,
w drugim roku nauki 300 zl. Nauka trwa dwa
lata, Po czym uczniowie otrzymują pracę
w zakładzie. Z~!oszenia kandydatów z terenu
m. Łodzi przyjmuje dział personalny.
3978-K

Zamknięcie ruchu kołowe20
J\Ile,jakie Przedsiębiol'stwo Robót Drogowych
w Lodzi zawiadamin o .,tamknięciu ruchu kołowego na ul. Zró<lłowcj - odcinek od ul.
Wierzbowej do ulicy Strykowskiej na czas od
8 sierpnia do 8 września br. Objazd ulicami
bocznymi.
4036-K

• - -.........

(_ _
SPRz~

NIERUGHOMOSGI
DZIALH:l bt•dc.wla.ne w
Ponla,tQowie k. Pi-0t1ttÓ'Vca
sprzE·clam. Wi.aoom-Ość
P!o.trków Tryb. Dąbrow
skieg<ó 20 m. 2 teJ, :0a44 T

f

DOMEK o·izbowy z ogra
dcm woll:ly S>pl'Zeda.m. Ka
rolew,
Narciarska
13
(C21Warty przy:!taoe•k.
za
Dwor-0em Kaliskim)
11276 G
DOM mure>1wny JO-izbowy w Sot·ykowi·e (4 izby
wal·n~) sprzectatn ta1Jo. Oferty piscmme „11314"
Bitll'O OgłoóS'le1i. Pio•trkow
ska !Mi
11314 G
PLAC zadnewiony pb<i
bude>wę &pt-Zedam. Wiado
m<>ść ul. Choelmska 15 m
1 koło Kol<>i Obwod<J'Wej
11292 G
DOMEK murowa.ny poole
m.cokl dwuro<i'l.inny, 0 _
go:ód, ga.raż, zamienię na
2 po.koj<J rz. kuc·hr,i!ą i pokój z kuchnią oddzielnie
- rrnjchęhniej w blokach
Mł~"narska 99
11390 G
DOMEK tt'Zyl:z,be>wy plln.<e
do •pr:oed&nia . Wiademość
Ma•l'Co'oa 15 m. la 1136 O G
DOM w Pabl.anicach, murowar.iy jednorodlZ'.<lny z
ogrOJd.em, lokal użylt.<owy
sprzad~m

2an1ietiię

lub

na

pod•obny ob'.Er<t. ewent.
sp1-z<>dam po!owę. Pa bla~:ce, te1.:._22-18~~19 G
DOMEK
dr<>Wfli<oy, pokóJ 7. kuch.nią w okolicy
ul
Wsrszawsl<;ej sprz-edam (na zamianę 1 p~kój).
Wla·oomość telefo.n 2:W-45
godz. 16-20
11483 G

ll:OLllilERZE z lisów spr-z:e I
daje ll<>dowca, Zaohodma 1
23b m. 3; (ble>ki I p. II
W.atka) od g<>ct.z. 1~
G i

1392

o~~~!~e„nia

!

3 91 _60

telef<>PGgot. Ratunkowe
rogot. llłllicyjne
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S~p1telna

f.i'~,fi ;e~-z1~i>9s;_ Gi!~~j

8. vm.
króla Salomona" p.rod. Tuwim.a 19. Wólcz•ńska·nicza 6. tel. 427-70. ul
USA d.o'.'lw. o·ct lat 10 g 37, PloOrkowska 2~5. Zgler l"'ott"kowa~jl :WO. tel. 400-fi5
17.45,
u .,Skar ,k& a 6. Nowotrtl 12.
bv k,rl\11\ S•lt'nnona Il Luksemburg 3, Dąbl'<llw- 1 tlzi~c·l) Al kotclu&Z-

!tocz I
ti~zw
n~· 11 rr~d ,u~~ 1 ~.Jo.
12
~. l~. 11.30 JO 8.& _
ló~ ~
'
·

~"'~o~!t~)3;_B~~~ac~':~~~:

AJTEii

„P~le mli.~tc<::r.ko"

~.

J-5.30, .LU&, !118

Różyi(<le>rcśH), Pl>l~,1e (dorośh j

· skieg<O 24-1>.

1 R!

29, t&J. 357-aT.

r

J

HAU KA

G

[

LEKARSKIE

Dr

I

Jadwiga

ANFOROweneskóme 15 30-19
Próchnika 8
11432 G
Dr
REICHER
choroby
w'M!eryczn<1. skórhe,
zast~~oa doktor Zie>mkowskl lG-19, Piotrl<:owi;'~oo 1~

wicz specjall!lta
ry~ne,

!____ _

SZEFA kuchni lub kucharza wykwalifikowaneoo przyjmie PSS „Mazur" w Lęczycy. Warunki pl~cy do uzgodnienia na miejscu. Zgło
szenia: Lęczyca ul. Waryńskiego 17 dział kadr
w godzinach od 7 do 15.
1906-T

INSTRUKTOROW, monterów, hydraulików
i J>OmOcników do montażu lnstalacji. cent:al~
nego ogrzewania oraz wodno-kanaliz.ac'.-Jn~Ll
d J bł
t
R b
przyjmie natychmial'lt Pr7.C • ę Ol'l!i WO ;() o.
In5talacyjnych nr 2 Bud. Ter. w Zgierzu ul.
Rewolucji 1905 roku 20. Zgłoszenia w d7.1ale
kadr.
4033-K
lk
j
. ' .l
INŻl'NIERA lub techn a ze ;ma. omosc:ą 11 stalacji cieplnych i sanitarnych na stan~
wisko Inspektora nadzoru. łntynlcra mecha.ruk~w do działu kontroli technicznej, inspckt-0ra
k
nadzortt z uprawnieniami budow.lan)·mi, e. onómisl.ę ze średnim wykształcemcm l znaJomością masz,vnoplsania zatrudni natychl'J:?1ast
Wytwómls Filmów Fabuln ·nych w Lodzi ul.
Ląltowa, 29. Zgłoszenia przyJmuje sekcia personalna.
4034-K
·
MISTRZA dziewiarskiego za t ru d n j od zaraz·
Wojewódzka Spółdzielnia Pracy „Prodet". w
Koszalinie ul. Bieruta. M. Wymagane kwal1f1kac.ie: wszechstronna. zna,J-0mość ma~zyn ,;~ncczkowycb i szwalniczych. Warunki pra ·:V
i olacy do omówienia na miejscu lub telefoniczn·e nr 39 _75 .
4035-K

I
I
Ból.NE _
I
.._______
---------

GLÓWNEGO księgowego z ukończonym w.r7;szym wykształceniem lub średnim orali kukulctnią praktyl<ą w dziedzinie budowlimr,remontowej poszukuje Brygada Remonto~o
BudowJana przy Wydziale Zdrowia i Op11'kl
KULTURALNA pracu.1ąca SUKNIE SLUBNE, wle- Społecznej Prez. RN m. Lodzi ul. 8 Marca 29.
pilnie poS<Z1ukuje pak.Oju C-LOrowe. peJerJO kl kapprzyjmuje oddz. kadr Wydz.
sublo·kator&l<:iego. Ofe·rty k'. welot1y poleoa wypo- Zgłoszenia
pi~e11111e
„ll444"
Blul'O żyoz.a'.<1ia Łódź, Plotrkow Zdrowia i Opieki
Społecznej ul. Parkowa 8
Ogłoszeń, Plo•trk1>wska 96
~----1.!}09_ G I!I p. pokój nr 370 od godz. 8.30-14.
11444 G

i

.!,

~-8~

11434

SAMOCHOD ,.3imca-Ar0<1
de" mod.el Mona.co sprzedtrm. Narutowi·cza M tel.
276-16 go dz. 111-20 l l 526 G'

-------

WlLLA, 4 pokoje, kuchn1a, W~'gody, ogród owoco
wv (l<on~e·c W211'S:l.aWsk,eJ)
sor-z:ooam lub zamie11i~.
Wiad·e>m-0ść
Pie>tl"k(}Wska ta -odz. 16-18, Zaehodh1a
116 m. 13
Jl.Ul! G
11175 G" n,· 10

najlepsze warunki

HORZJ/STA.I Z TELEFON(} Nr 311·.!JO
-----·--·-- - ---· -----·--·-·-----

„P-70'', sta11
idealny sprzedam z powo SAMOClfOD osobowy 500" maololitrażowy
du wyjazdu. Oglądać Koł „Fiat
~prze-dam
I<s-ośn ień_sika 8
!ataja 2 od ge>ctz. 11
.
1U78-lló22 G (l:>o<>ZJOa Pa1'i2nickiej)
11518 G
SAMOCHOD „wa,rsrza•wa"
SAMOCHODY
„Tnbra
8 p.rzetlarn Plob1'ków Tryb .
u!. Dąl:>rowsklegio 20 in . 2 Piai!!" 5-ogobowy I „sr.rnda-SMan"
st-an
dol>ry
te 1. 22-44
1900 T
!>'p.rzed0>m. Kiliński<>go 125
SAMOCHOD „DKW" &taft
11535 G

............, _______ ,.._ _._........_______ ,......„
•
Dyżury szpitali

01a,jmł.od•rr.ych:

u;:yskasz

osiągniesz najwyższą cenę

SAMOClłOD

:{; :/- *
:{.
*

llAł,TYK

zAM 1AN1 E -

[

koJOglczny
hrt.
curie SkloitowskleJ,
pn;y
ul.
STYLOWY
(Kilińskiego IU:J{ORD (Rzgowa.ka nt 2) Curie ~ Sklod-O'WS·klej 15
Itom. lllieJsk& MO 38Z·a2 l~?' „C6rk:1. leśtticzego"
„llrawiec Niteczka" g. 1.1 przyjmuje kobiety chore,~
Kam. Ruchu Droprod. austr. dO'l;W. O<I „Bulwar
Zachodzącego c:ężamc 1 rodząc~ z Ozie!
~oWe!fo
Bte-62
lat 12 g. 11, 15.45, 18.
Słońca" prod. USA ":° nicy „Górna" I ~ Poradni
Pryw. Pogot. Dzi~. 300-0& :lO .Jfi. 8.8. „Blala krew"
dO'ZJW. od lat 18 g. 15.40, „K"
przy ul. JO Lutego 1
Pryw. Pogot, Lek. 333-33
pr<>d. NRD do©w. od lat
18, 20.15. 8.8. „Bulwar Za 7/0, ul. PiQtrke>Wsklej 107 I
555·55
14 g. 15.45, 18, 20.15
chod-zące·go Słońca" g. oraz Piotrke>Wsklej 199.
f
MOI
359-lii ZACHĘTA (Zgie-rska 20) 15.45, 18. 20,15
szpital Polotniczo·Gine- I
,Pułapka" prod. fra110. SO,JUSZ (N0owe zro.t.n·o ul. 1.0.Jagicznv im. dr H. Jor-I
d<>ZJW od la'. 18 g JO. Pla~owcowa 6) Poreue~ dana pt2.Y ul przyrocllll• I
12.30," ló, 17.30, 20. 8.8. 1,1od:z. 11.„, „Do w1d~~r1ia cruj 7/9 przyjmuje kobl!•I
Btuzliwo. młodość"
do Jutru
prod. po!Jf.:ii;_J ty Ohoee, olę:t\>rne J ro- f
OPltllETKA (l"IO.tr'l<<>W•ka
~l"od. tadz. ct-0:z.iw. od lat da2,w. od Jat 16 g: l~i lt. dzq_oe z OzielnJcy „Bału243) 7.S. g. J0.15 WY••tęp
16 g. 10 12 14 16 18 20
19. 8.8. „Pecho~v1e.c
- ty" orSl!: z Poradni „K" f
:z.e!>p>ołu Ja:t:z.owe.,"'C> „Czer
'
'
'
'
'
prod.
arge.n.tyn.<l.<iej ~ przy ul. S<z.pLtaJnej 4.
f
'vcno-Qz.a.rni 1 •
KINA n KATEGORII
d00w. <>d lat 14 g. 17, 19
Szpital Polożnlczo-Glne- f
TEATRY nle=)"nrne
SWIT
(Bałucki Rynek) kologiczny Im. d.r MaADRIA CPL<>tmowska 150)
,.wesołe miasteczko" g. dutoWlcza przy ul. 1!'0or- f
zoo - cv.rn11<1 g. 0-20
„Szatan zazdro§lll"
11. „A ~~dna.k cię ko- oal!.i<:iej 37 przyjmuje ko~
pr<>d.
NRF
do!7.<w.
0od
1<1t
cham" prod. radz. doizw. bi~ty chore, clęt11>rne I ro- '
PALMIARNIA ceyuma
od
lll g. J.il.30, 15.45, 18, 20.15
o.d Ja1t H
g . 16, 111, 20. ctzące z Dzlel!licy „Pole- f
JO-Is.
s.8. g, JG.45. 18, 20.15
s.s. „A Jednak cię k~- •ie" 1 Po-ra.ctn.1 „K" przy
DKM (Nawrot 27) „S>:c1.ęś
cham" g. 16, 18, :W
ul. PoludtJfowej 64, Kop-,
llwn drogli" prod. USA CETNIE (kino w Parku C'hiski<igo 32 oratll Ul. Zbo-,
dornw. od lat 12 g. 18, 20
Flon1atowskiego na ke>k1:: crt <?. VlftllI.
,
8.8. nie.crzynne
tlJ.c,h)
„Mój wujasze
7
DWORCOWE (Dw. Kallprod. ft"Sl1·C.
dtltl•W. od
CMrurgia: I Klin. Chi-•
ski) „Urlop na WY$ple lat 12 g. 21. Kino ozyn- l'urgioona, ul. Wiltt•r:v 19 1
Sylt". „Czl\batka", „aut• Ile tylko w <kJi pO.godne
lllt&rna: Szpital 1.m. dr
g. 10. 11, 12. 13. 14, 15. 10 3,g _ jak wyżej
Rydygie,ra. ul. Ste-rl'nga 13
KINA PREMIEROWE
17. 18, 19, 20, 21. a.A
LaryngoJo-ghu S<l,p. Im. 1
ia·k Wyżej
KINA III KATEGORII
N Ba.rllcklego, Ul. Kop-'
GJJYNIA-STUDY.JNE (Tucl(J!Okiego :!B
I
(Na.rutowlc:z<1 20)
wi.ma 2)
Prngram dl•
(Jtnefów 43)
Okuliittyka: S:!Jpltal Im.
„Casino de Paris" pallJo
„Dwa Ml
p 0,r.aMek: gocl:l!ina 11.30. dr Jon...chM·a, ul. Mlliono; 1
rama prod. ft'M>C. doa.w.
ch.~I,!''• „Chi<>pc7.J'.k
,.Ku1·ler car&ki" prod. wa 14
I
od lat 16 ~. lO. 12.30. 15.
mis , „l[ol w kr~g1eln1
fl'atlc.-wl.-j ugost. d-0mv.
Chirurgia dzieclęc:l 17.30. 20. 8.S. - P'l."Ogram
„Mały karp !<Znka sta- od Ja,t 16 g, 15.30. 17.30, Szpital Im. Konoprliokłej,,1
i gmlz. ja.k. W~'że.i
~Y" g. 10, 11 .. 12. 13, 14: 19.:JO. 8.8. nieczynne
ul. Spol'na 3G-50.
POLONIA
(F'lotrl<owska
l.J, 16, 17, „Jezdzle.c zn1
E
) t,aryngologia dziecięca:
D"1) „Niebo be~ milo§~!"
kąd" prod. USA darz.w. M ''WA fR.7,gows.ke n·r 94„ &pita,! Im. KouopnlokteJ,
pmd.
jugoslow. dM.W'.
<>d lat 14 g. 18 20.15. 8.8
,,Milo§c
po poludn 111
lnt· ul. Sp0111.a 3C•DO.
orl l~t 18 f!.. JO, 12.30. 15.
„.Jeźdt&lec 7.nikad"
11;.
pre>d, USA dozw. od
ł
17.l(), 20. 8.8. - .Pl'Oll'1'3ffi
9.30, ll.45, 14, !U, 211.16.
lS, g. 16, JS.li>, ~-0.30. 1.8.
8. VIIT.
f
; p.e>d!:t. ja1k wyzeJ
P1-o.1<l'tam dla nejmloo- Jn.k wyi;ej
Chirurgi„: &zipi<tal MON,
nir l)
~zych - ja<k wy?,ej ,g. POT,t~Sm (l"ornal&k1eJ 37) ul żet·omSJkleg-0 ll3
6
'WISł,A ('1'Ltw1ma „
JG. 17
„nHryguntka" prod.
lllternat Sit.j:iltal f1m. N.
,.Strzał na b:tgnnch 00
- HALKA CKl"i!.Wlecf<a 3-5)
auStl'. do.,,w. od lat JG.
Barlickiego III Klim. ul.
pr<>c1. fili~kieJ d0'1;w.
„Oil1'1e J~t misio" g. 12 g, la. s.a. ,,Caf„ 1•od Mi K•Jpclii!lkleso .aa
l!>t 18 g. 10, 12.30. rn.
„Zakochała 9ię dziew- nogą" Pl'CJod, J)Ol•kle)
J,aryngologla: Sit.I). Im. I
p.ao. M .. ~.t. - . pwog.t'llm czyn a" prO<i. ra&.
d0"1w. od lat ii g. ri, 19 N. Barlictc1<1go, ul. Ko.p0 oe;w. od Ji>t 14 Jl. lG, l_o. STUDIO (B~·str?.yoka 7-9) ciń..-.kieg'O 2~
~om. Jak w:vzei
Wf'.OKNIARZ (Prócho!ka 2<J. 8.t. „:;;,a.ko<"hala się
Pora.nek g. 12. „Mle.lsce
Okuli~lYkA: Sil.pita! itn.
16) .• Czarne błyskawice"
dziewczyna g. 16, 18 • 2() na ziemi" Pre>(:). pol9klt!j ćlir Jctischer.a„ uł. MlllC>tlOprod. USA dO<ZW oo lat MJ,ODA GWARIIIA (Ziecf.cmw. Od lat 16 g, 15 Wa 14
I1
12 g. 10, 12. H. Hl, 18, 211.
Jona 2)
„w~r,ystko . 0 17.15, 19.30. 8.9. „w krę'. Cłlirurgia dziecięca _Pr:ogr.i•m i godJZ:.
Ewie" prod. USA do<llw
gu
- prod. 8«pitaJ lm. Korcv.aka, ul.,
Jak w:vzeJ
o<! lat 18 g. 10, 12.30. 16.
radx.
od lat 12 g. Armii Czerwonej 15. .
WOLN'JSC (Przyby""A!'Wl7.30, ~o. 8.6. - Jak wy17.16, 19.30
La.rYllgi>loglll dzlec1ęca1
•k·ego 16) „Niczastąpia:lej
:to :y.
S'r,p)tal ll'l'I.. Korcri:~ka., UL·
ny 1„.merd3•ner•• procl. ootiA. (Pnęd7,al<llana _68)
Armil CIŁl!<!'wotlej 13.
•ng. doZ:w. od lat 12 g.
Pa.ra'Th~k goo:z:. 13 1'a.Jkl. Uwaga! RepeTtuar !lipo
JO. 12.30, 15. 17.~o. 20
„B1tllada 0 żołnierzu'" r-z:ądzono oa PIXl!tawi; ADRESY AMBULAT0- 1
8.R. - Jl<r<>gra.m 1 g'odiz.
prod. rad.z doą;w od lat
korńur1ikatu Okruo.w...., RIOW' pomocy wieczoro• I
,1nk wytej
l4 IL 15. 17, 19. 8.8. jak
gQ Zarządl.I K:ln.
wej dla ponc!e1ólnych ~
TA'I'RY·LETNIE (Slen·kle·wyt\ej (be<z porain.k.u) g.
:,. ;:.
dtielnłe:
•
" , c?.a 40) „Pół '.ł.artein
1.7, Jl)
v
pół ~erio" prod. USA ....'. OKA (Tuwima 34) nle~y;n Pl??.EDSPRZEDAZ
bile7• ur.
rlozw. od lat l i g. 20.30. 11a
tów na i dllt nap1·z.6d . Oo<ltlina lł-18 Sr6drnle· ł
K'no
myr.1t1e tylko w POPULARNE (Ogrodowa
d<• kin: „Baltyk", ,,Po- scie Piot-rk01Wska 102, •
(i11i po·l(o.dn<>. 8.8. - pro
18) „Lill" proo. USA _
Jonia", .,Wisła'". „Wlllk- t~l 271-1!0; WldźeW (d!Z.ll!- t
gram i godrl.. jak wytej
d-O<t,w. od lat 14 g. 17, 19
nlarz", „Wolność"
w cil - Arm!1 Cze•rwottej 15, t
~.8. ja•k wyżej
Ośrodku Uslug l"Hmo- <d<n<oeli) S7!pltal·na 4,
KINA I KATEGO.RII
PJONUJR
wych, ul.
I,
31) „Swl'lliarck" !!O•clll
!!<'d>:. lZ-lO.
•ł<i<!J 3, tel. 541-!!ll; Górba
MUZA
(Pabla•ni-0ka l7:1)
l I. . .'re1·~u Raquin" (cte>1"<>śli 1 dzieci) - LeM 1
P<Jorrnok g-o·dz. u. „Oni
Pre>CI. fra,nc. Ilicza 6, tel. 427-70: Pole„le 1
o~~!ili
t,ondyn" Jll'Od.
do,,..w. Od lat 16 g. 16. 18 ~
(d
iill t
· I)
Al
rng, d'O"JW. e>d lat WJ.4 ~:
20, 8.8. ,,Teresa ilaqultt"
:...JL:
•wo
d2'!e.c ~
.,
15 4- 18 20 15 8.8
g 16 1~ ?.O
.....
Koścfus'lkl
!18,
tel.
357•37.
,
. . >.
·
. cl 1'~1dit..1•h1
.
'
• '
8. VllJ,
w o-czy" pro• ·
16.45, POKO.J
rKa11:lmle!'l',a
6)
Godzi.na 19-93 flródmld<1o7iw. etd la•t 16 g.
g. u
cie Pl.otrl<OW"ka 102.
la. 20 ló1·0 sNIE (że-rom7. VIII.
""1
PitZIJ:o·,v·
" A n l w id u, ani słychu"
Gr -80: w id t&IW (dz!•
<"
k
Je!t
prod. frar.a. clo7'w
od
Pa,birlllcf<a 56. Plotrko·w- cl) - ArmH czerwonej lft.
74)
lat 12 lit. 15.45. lb.
<f·<O 127, TUW'llllla. 59, Zie- (dóroili) 4, •
moJa . tęsknota"
prod
A8
A 01
t
d
54 L' t
(d l!l<>I i
•~.w<>d-z.k ej tlo?.w od lot
~du. ani sly- !cna 28, w~-.che> •lla • 1- el. 383-23; Balutpy
7,
11
18 g. 15 .30 17.4:; l'Hl sea•ns
c
g. 15· ·""'· 18. 20.l!l
marnowsltJego 7.
1 dorośli) - z
acetiow- t
01
OA

nab dzl sz po n Jnl.tszeJ ceni

SPR ZEDAZY -

uniwersalną

"'~

wAZNE TELEFONY

KUPNIE
. -

sorzedam. Wiado.m~ć ul.
RewOl!ucjl JOOil r. or 24
m. u Fi'a·hclStLe-k Bed1na1--z:
1902 T SAMOCHOD „P-70" maJo POMOC domo.wa potrzebuzywa<Oy pilnie 1>prż.cdsm 0 .8 WJ~ows.kiego 1 m. 4
JlóZ4 G
JUnLióTECZKĘ-(o.rzech) Lódż, W!ęcJ<0owskiego 49
11400 G
n<1wą,
oowoczesną
tan;o
..
-spnooa·m. Wiadomość ul. MOTOCYKL ,.M-71" 750 z
w:ę-c•kowd<iego 6 m. 2
l<C,!zem sprzedam. Ul. Ja19-0@ T 'ma 8, Skutllarc-k ll384 G
T-.,.E-:oL-::E:-:,w=1-=z""oC:R:---,-,A-:-:-l<!:-s-:c„:--:;cL~u:Z-ży ;,JAWA" 250 (3.000 km) ekrBA'l sprzedam. Ul. Oza- spr2J2da1m. Ul. Koszykowa
cl.<Ie·go 7 m . 4
11477 G 16 (bo<!Z<la Marynarsk'ej) ZAPISY na kur•Y steno11452 G
t,·pii. s~krctariack1e, ma
I{URY karmaeyny roeene
st.cnograf 1•1
„Me.rcedes" i.lyn.opistnia,
250 ea:t. OTa:z. .k.uroz.aki: mi SAMOCHOD
przyjmuje Stowa;"ty~zerne
norki, wlosk>e sret>rne 1 V 170 w dot.rym st<tiie
i Ma.,zyi~IŁódz-Koz-.~y. stenografów
zlote sprzeda·m. Soarowa sprxeóam.
g·óra_29
ll~l_G ~~p}a _7_ _ _1~4~9._E 9\ek Lód7.. Plac Zw:vcit:~twa
2, tel. 276-16
40~2 K
WAPNO palone w bry- SAMOCHOD „Wa.ndereir"
ó'p1-ee<:1gm, NOWOCZESNY krój
Ulach g·atulnek I, szyb<k.ola- 4··cyJi<idrowy
Aleja nad Ja~le boai't da.msl<ich. dzi!ecl<;•
s.ujące. !Juste dostarcza.Ją Lodź,
wbgon<>wo każdą llość Za oie:m 33
c~·ch
01Pa.nt1Jes.z
M;ybko
11490 G
C<la·:l?
Pt·z~mysło·'A>'O-Wap.od gw•arnhcJ~ opat-cntop~tnne
„Janina 11 poczta MOTOCYl\:L „.Tunak" po winym wynala:r;klem.
InJuliank.l p0ow. Cz.ęstocho dotarc1u S'!>ł"Li!dam. Buł.u for·ma,oje Nawr0ot 32
wa
4030 K ty, Popiela Ha m. 1
11331 G

0

Pl,AC 2.000 m w Sokolnil<•ch sprzedam.
Wiadontośc t.E•I. -'04-23
11530 G

o

I

PIANINO, dywa<l ka•u,k.ai!'k.1 ręcz•1Y 290Xl 75 sprze 1
dHm. Tel. 543-55
114Jl8 G
G-ATEi.t,priiś\\•it 50-om-z I
silr\l.k.iem epa.lihowym o
mocy 65 KM i heblarkę I
trzystrconą

•
gazecie

Ogloszenie01

I

LOKALE

PRACA

-~

I

NAPRAWlA beż śladu u!(arderobę M'tY
s(vc1z.na cerC!'w11ia Łódź,
w'1ęokow„.kiego 23 11428 G

11497-G

SO'f.<odJZ'o.ną

Ob, MAODZIAłtJiOWl 'nspe.ktorowi ZBM Lódż
Bt?+luty z.a oka'baną p0111<>c
POMOC do·mowa pott<z<lb 1>•zy
podtącu.eniu
wody
na od za•ra7.. Wiadomość PIZY UL S1>rawiedliwej 3
ul. Na.rutoiw·iooa 29 (pra- ~.e-rde~ne podzię-kom·a,nie
cowni.a kra-wjecika) 1001 T składają loka t0o1-zy l.14-06 G

..__ _ _ _ _ _ _ _ __

Ul PRACOWNICY: POSZUKIWANI Hl
100 ltOBOTNlKOW do wykopów cieplownlcz.ych, :Jo robotnl.k6w do robót budowlanych,
10 hionterów do robót ciepłowniczych, 15 s1>uwac:11y e\l'ktrycznych na wysokie c1s111enie
(wym:igane upra\Vnienin), 15 betoniany, 4 lli~
laczy kotłowych z uprawnien:ami zatrudni
n<1tychn1ia~t Lódzklc Pr~Cdsiębiorstwo Robót
IniyłllN'Y,lnych. Zgło11zeni.a przyjmuje dzial
:rnlrudnienl11 Zachodnia ul pokój 6. Dla 'Za~
miejscowych hotel robotniczy zapewniony.
1895-T

MURARZY, tynka•rzy do prac na terenie Lodzi I Zgleru.1 (w Zgierzu w ZPB „Boruta" dodatek 1511/11 do akordu), monterów samochodowych, kierowców na ciągniki, operatorów z uptawnieni:imi na dźwigi wieżowe,
operatora na lokomot.nvę spalinową, ślusar:iiy
nn bazę sprzętu, ładowaczy i robotników nlewykwaliflkowanych
zatrudni od zaraz
Łud:a:kie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przll•
myslowego w łodzi, Al. koścluszki 101.
Zgłoszenia
przyjmuje dział
zatrudnienia
i plac w godz. ll-14, parter. Dla zamiejscowych kwatery w hotelu tobotniczym i stołówka zapewnione. Należy wymeldować blQ
okresowo do Łodzi z adnotacją w dowod7.ic

.o~obistym.

1848-T

KWALIFIKOWANEGO
8Iusarza remontow
i konserwac,11 wag zatmdnlą od zaraz Zakla..
dy Przetnysłu
ChentlcZhego „Pa hlanicc••
w Pabiia,nicach, ul. Żymierskiego 5. ·warunki
do omówienia. Zgłoszenia przyjmuje dział
kadr.

MISTRZA budowlanego, tynkarey, murarzy,
pomocników murłl.rzy, cieśli, 7,dttnów. deka·
r'fły, malarty, robotników mall"att~nowych .i
tram1portowych zatrudni natychmiast Mle,1skle Przed9iębiol'8two Remonłowo-Budowla.ne
Nr 5 w Lodzi ul. Nowotki 247, barak nr 9. pokój nr 36.
1891-~
ST. DROGOMISTRZA 7.e znajomością budoulic miejskich, obchodowych na nawierzchnie brukowe i bitumiczne oraz brukal"JJy do Miejskiej Służby Drnrtowcj przyjmie od za raz Prezydium Mle.iskieJ Rady Na"
rodowe.I Wydl'jist Gospodarki K1Jntuttl\lnt.'.!
i M:leszkanlowej w Pa.blanicach ul. Armii
Czerwonej 16, I piętro, pokój nr 12. Warun 10
placy do omówienia.
,
4014-I<:

wy

2 INżYNIEltóW lub techników mechaników.
1 inżyniera elektryka lub fochnilt·a eleJ:tryka
do dzl2łu technlczno•produkcyjnctto. kierownika kosztów wla!nych oraz Clcktrotnonterliw zatrudnia nat:vchmiast ~ódzkie _Zakłady
Itemont.owo-Montaż(JIWe Lódz uL Lunanowskiego 111
4011-K
Dnia 5 sierpnia 1960 r. zmarł

mgr J6z f

Str cker

dyrektor Banku lnwGdycyJne10 Od•
dział Woj. w Loditł, od~naciony Złoty1n
U:rzyi:em Zasługi i Medalem X-leci"
PRL.
W Zmarłym trll<!imy dlugoktnltgo
kierownika,
11łU!tl\CC'IJO
nam zawsze
~łębokl\ wied1ą l l>OttHl<llł or"'9 nleod.ialo\Va.nego serdcezne«o koleaę.
PRACOWNICY BANKU INWESTYCYJNEGO OD"'lZIAL WOJ.
W LODZI.
4031-K

4009-I{

INŻYNIERA z praktyką (planowanie

warszt.atow~ produkcji) na stanowisko kierownika biut·a przygotowania produkcji, inży
niera chemika z praktyk1l na kierownika
galwanizerni. inżyniera chemika z praktyką
na kier. malarni, 2 ekonomistów z wyższym
wyk.~ztałcenlem z praktyk!'! w dzied7.in'e
organizacji i planowania. inżynierów konstruktorów z praktyką w branży mas7.yn i
aparatów elektrycznych. inżyniera z praktyką na stanowisko inspektora BHP, księgo
wego materlałGwego z branży metulowl'.?1.
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
na naukę :r.awodu. naw.łjaczy i monterów
transformatorów, palacly kotłowych na kotły WLM-5 7. u.prawnlC'Tliami zatrudni natychm !ast Fabr:vka. Transformatorów Aparatury Tr~.kcyjnej w Budowie Łódź ul.
Aleksandrowi<ka 67-93. Warunki pracy w~
'Jkladu zbiorowego pracy dla p1-zemysłu
't'ltta1owego. Podanifl wraz z życiorysami i
t1dpisy świadectw należy składać w dzi,~l<'!
kadr,
1871-T

W dniu 5 sicrplda 1960 r.

mia.rł

mgr JÓZEF TRECKER
z-ca dyrektora B,inku Inwr"lYl'Yjt1ego
Odclraiał Wojew6d,kt w ł,odzl, dyrektf.lr
b, Oddtl1.>łu MleJskl~go B. I. w Lodtl,
odmaczony Zło·tym Kn:yżem Zasługi
i Medalem X-lecia ,PRL,
W Zmarłym tra-0lmy wielce zul 1źo
nego I Oddaneg1> długoletniego pracow·
nika.
DYREIW.TA,
PODSTAWOWA
ORGANIZAC.tA
PARTYJNA
PZPR l RADA ZAKLADOWA
BANKU
INWESTYCYJNEGO
ODDZIAL
WOJ.
W
LODZI
4031-K
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ze str. 1)
Lodzianka ostatecz.n:e
wke.'11'.i;tr.rostwo Pol-

li

SPORT

Rozibieg był grzą,gki a

mokry.

7(

mimo wla.snego bois k'1. n le ri;dolal
LIZy~f<ac zwydę:;twa. B:·aimk i dl·a POLONIA BYT. . RUCH 2:3
o,pol;;n zd-O•byH Jarek i Blauth o.raz
Wikrcek dla Górn't~a . Wic:Lzhw oKATOWLCE. - Poje<dyne'lt Polo.
koto 25 tys.
Spotk<r.1de stało na przecięt.nym ni; Bv-to•m z Ru,chem Chorr..&w
po:oi<lmie. Po pocrz.ąbko·wym o.k:re- koticiył s1ię wy•"likj eim rem·i so«wym
któ-ra w 34 2:2 (O:!). Bramki strzellU: _Let'>Ch I
s1:e przewa·gi Od1l'Y.
c.:·az L i be:l"d!i; I
nti·n. Lt"Zys.karła prowia.cl:zenie po s<:1- Łysko dla Ruchu
WtcllzóW
motr.1 ym rajd:zie Je1rika., gra się v.;y Łu1k g 57.crz. yl< dJJ.a Polion-i i.
Cf<OLO 20 tys.
róv·fiała. BezipośT€dn:-0 po 2.m:an1e
stron Odra v.iów mi.iła okres lekN ikt z obeooych IO.a sitad'ionie
kie.i przewagi_ w crt.as,ie której po- śląs.ki!n nie spodrl.i ewa 1ł się talkiego
moron.ik Bic:·uth. d a lddm strza.łem z a kcriczen ta
bowiem
spo.tk·~n,i a ,
zdobywa d1a opolan drugą br<>Jn- je~czco:e n« 15 m :n. p r zed końeem
kę.
Ruch prowadz'l 2:0. W tym m-0Górn ;cy je·szco:e ra'Z: ~erwa>ll !'>'ę n1Encle Libe·rd•a przytominie w :y kodo przec iwna,ta.rc·a. Przez d!u-gi o- nys tał piłl<ę odbi tą w pole prze:r.
kre" n'e udawało się i m u-zyskać WyrotCrn i umie ś cił ją w siatce.
urzy sk aJa poJ.0~n 1 a
punr<:tu. W GO min. Pohl n'.e wy- nrugą braimkę
w osi.atI."bUtu ł.<am.ego. z~ ~trze.Ju Lukasz.C'Zy1k;i
kro::>rrzystat nawet
spotkania.
ch
ke>nd.a•
"e•
nloh
Do,p'ero na 11 m ''1. przed k.'.)<Jicen1
Wile.z ek zdobył hcn-0s-otk<n' a
Ruch był d1t"U7.yną Jeps:t,ą 1 od
ro-wą br;;m,kę. Na j leps''·Ymi zawo<lpoc:zą1Jku g ry posiad.al lekką przebyli: Ja•rck, wa·g<;. P-0lcn ;a ba1·dr.i:o dobrv.o r ozni.ka,mi w Odne
gry,,v-ała p.ihkę w polu. jedrn,zf< z awodził9 pod bramką. Wyraź.nie dał
si~ o-dC2uć b.rak dy;ryget~ta b;vtomsk1egtO ata•ku Trampisza.
N•jlepszym zamodnik iem P<>lo11:· był G'rz2go.r c:zyk , a n a .st~pn i. e
Ole.in i ez<>.k i W!<"czn r elc Sz:vmkowiak ma na sum1e·n i·lt \Vypu~zcze

„,,..

Moż·na stw~erdZ!ć, że n::!S'Z
ni ie:5idYś najlt?ps:z ~: bz-e·gacz jest tl.a.

8.45.8.

d:>brej dlrod.-,;e do wysok' el fo,rmy.
Jarc.sla-w Niecieek.i

WYNIKI
SKOK WZWYŻ MĘŻCZYZN:
2. Skupnv
1. Sobota - 1,~5,
1,95, 3. Lewa,ndo-w.ski - l,90.
400 M KOBIET:
1. Ha.ssil - 55.5, z. Jankowska
S7,5.
5i,~ 3. Bienia -

SOBOTA
m~lov,rymi Lewarukl<wsk:ego, który skoczył
św'ata
.rekordz's'.a
do odzyskd!nia ZJaledw:e 190.
krd{,Gl•mi dąży
dobrej formy, .Miał on wczoraj
Nie pomogło palenie ben.zyny, by QSIU.s;zyć boi.siko. Nie poorgaa1iz.a,t<J<l'Ó\v,
mogly wys'.łki
Elirninac,le S<kokn w dal mę!:
by ja.kos za,ra.c\zić ka;taikl'zmon-i
czyzn rozpoczęły S<ię bez mlzial taik b'eg fi.n.al.owy na.
au:-y.
h1 Kropidlows-kie,go. Malcher800 metrów odbyl s. ę na toczyka i Jó.,;efa Sz.midta., · który
z
związ.ku
W
drug'.m.
rze
wobec nie.p ogody wycofał siQ
tym mus·a.no dJugo obkc.z~ć
w ostatniej chwili. Faworytem
byt więc Grabowski. W pierwprze«iunięc·e s~,rtu. by d:vst<lns
szej kolejee mia.I skok !>palony,
mógł wyn.o.;;ić równe 800 mew nast„pnej nie trafił na belltę
trów.
ł pośliznął się. Na piaskowni„
Dobrre rzuc<ił Sooigórn.'ik.
cy Grabowski przewrócił sl<e,
Bieg na l lU met-rów pi:zre:z
Nie był w stanie zejść ze S'koc21m o własnych s'iłach. Za.nieplo:Jd. to zaża,Ma walka mo<;~1i.ono go w·Ięc tło samochodu,
<le.y Bugałą a .Muzyk'em. Wya następnie odwiezio•no do szpi
gra! w cza.s'e o jedną dz:::es.:ą
tala.. Lekarz s-twie.rd'Lił kontuta sekundy g<;>cszym od rekorJes-t
zję mięśnia dwnglowego.
Po:Yl uzyk H,.'i.
d;u PoJ&k.!;
tma bo-les,n.a i trud,n.a do wyleczenfa. Grabow&ki prawdopopubli'--ozdzl'wiiać trreba byfo
dobnie nie będ-zie mógł pojepcę:„:u
l'cz.bie
w
która
no-ść IgrZl'S'ka Olimpijskie
ehać na
tY15. osób. m'mo ul~wnego c'edp' Rzymu.
&?..C'VU, cierpli'W'iE siedziała na
NOWQ upiecz.ony re1kordzista
trybu.mich.
,Jiiz('f
t"'fa,ta w trójsk0<k11 W~'CLc.wn : ę r07.J~.re.~ł b~eg nR :ł ty.s.
Szmidt ze wszystk•rh •tron o"' pt"l<€61Zlkodami. W•~ys>e•.t OO·
m
trz~·rotde dzleslat.kJ gratula.c,lł.
prz:v·
Deneszę z gratnl~c.la.mi
.w.~ł w S<Jb<'t~ l•l>że wicemi<trz
01!mpi.łtld 7, i\telbourne, l«landrzyk Ei-narsoon.

BIEG 110 M PPL.
1. Muzyk - 14,5,
U,6, 3. Ni~mczyk 200 M

MĘŻCZYZN:

2. Bu~ała
U,8,

łfF.;ZCZYZN:

l, Ja.rzembowsk1 - 21,7,
- 21,7. 3. Syka - 21,8.

z.

Karcz

A jednak Kukier ...

Polską

!n

10'' -,na Rzym

ustalono w Cetniewie
Przygotowia1I1da oJjm;J'lj"1kie ·n aszych bo>k...<e:rów weo.zły w kon6 bm. kieI"Oiwn.ictwo
cową fazę.
oboZJU 00.1{.serów podało pcojei~t.o•wany skl.;;;d polStkiej o,Umµi)-

Dąsal);

i3.00.

3.00G M Z PRZESZKODAMI:
1, Chromik wia - 9.0;,2.

8,45,8, 2. Stu.l'.l·kle-

&.oo,&,

1. Mank-ie'Wl•CZ niewlcz - 5.8,22.
4.00 M.

1. · KTol -

dZJ-1,

, "'

łO

-

Tomasrzcrwsk-! e de-rby w decyóuią.cej w<ilce o a:wans do III l'gi zaN ·1
·
i ~J epsz.y końC2ył~· · s i ę "LwYcię.stwem P'.l>'c:v.
~w~r_;:iwnarne.
!'ZUt,~
Tn;::.b:i, przy _tymlJed;'na bramkę d01'.a uzydrnJ iesze n:~h 18.lil.
Dod uwagę rz,eczyw1sc'.e cze w pie•rwso:-ej ' potowie s.potk<i•l:'!
,„-z:ąc
:fataJ.ne \Vlal"\lnki at.mooferycz..•e. praw:· łąc:mik Natkai'>ski.

2, Ks!e-

P-PŁ.:

s2.o, z. :s.umJs~cu

M PPL. KOBIET:

l. S'O>S•górni,k -

11.2, 2. Wl~ek

11,3. 3. Wagner -

P:;i.żdziOI'
w. lekka ·
Gmd?iien);

w.

(rez.

Drogosz

oolśredlnfa

( rez. ,Ta;kUJbow.s.k:i) :
w. lek:kloipólś::-ednia

Ka(rez. Kulej);
w. lek!kiośredl11!!a - H. D.;i,mpc
(rez. Kucm'erz1;
WaJarek (rez.
w . sred1nia -

~ip.r.zyik

DZIESIĘCIOB('IJ'

Pilica-Lechia 1:0

1L7.

Sło•waik::ewicz);

500 zawodników
wysyła ZSRR
na Olimpiadę
MOSKWA.
rr_n•sikiE•wski

Włosi już chcą dać Szmidtowi

złoty medal ~· „~·

SIDLO

su'<:>ej dzi€1S'l'ą,i·ki bok~rs1bej. \~· v
tyipowano takre zawodników rn
800 M MĘŻCZYZN•
:i:erwowych.
Oto propornowany skład b'l'k1. BruszJ;:ow»ki - 1.50,2, 2. J,Jpkow&ki - 1.50,J, 3. Kisala - 1.50,3. .rel'Sikiej eki1py olimrpijskiej:
&tartujący poza konkursem Ma(rez.
KUJk'.-er
w. mu1S2Ja
komaski uzys·kał ten sam czas, co Rzeżn'lkiew1cz);
1.50.2~
zwycii~z.ca w. ko,,,"'llcia - Bendig (rez.
OSZCZEP:
Kulesrz..a); ·
w. p.ió:r<kowa - Adiam&ki Crez.
78,73, 2. Radziwono1. Sitlło wicz -

.

Jał<

się
PAPi

dow!aduje

lkores1po.o.ct~nt

wl.a•dize sp·o.rtu radczillekie·go p0 raz
o·sbe.t.ni sipraw«:f:iaja li>tę ka·!l<Cl;vcdatów fla ·Rzym. ZSRR wysle n.i
Olii11upiad.ę okołto 5{).()

za-\vo:Gników i.

21 szermierzy

wy fedzie do Rzymu

gotowi do Igrzysk

Wywiad z Andrasem Gyenesem

SZMID't
Piątkowy rekord świata Józefa
Szmidta wywołał zrozumialą sen
sację w świecie. Jeszcze tego sa
mego dnia wieczorem rozglośnie
rad·owe wk~lu krajów podawały
ten rezulta,t opatrując go komen
ta-:zami. Włosi w sw-ej specjalnej ()limpijskiej audycji spor-

I

w. półciężka (rez. Kubaclti);

w. ciężka

P.ietrzykow.sikl
Jędirziejewski

(rez. Gu.gn:ew:cz).

z

dzi eki

ręk i .

c-remu

li LIGA_
w spotka,n[ach pifkankich o mt.
s·trza9t,w-0 II Jfgl p.Iłkars•klej , roze\ granych w s"botę, uzyskan~
stępujące wyniki:
POŁUDNIOWA.:

G6rnlk R<t.dlin - Concord.la Knu
rów 1:0 (1 :C)
Naprzód
Garbarnia. Kraków Li-piny 4:2 (2:0)
Stal Mielec O::?
!"tal Rzesq;ów -

zaczyna walki

Jl

piłk i

Ler ch zr1~był br•ml< ę . W Puch li
rlobrr.e girali Lerch. F a·~r 1 N'~
r.oba.

GRUPA

Pabianice
O

o ie

=·

Włól•niarz

ligę

Pabianicki iWłókniarz rozpoczy (O:O)
na dziś swó,i kolejny szturm do
Piast Gliwic"
Wawel Wirek bram II ligi. .Pierv;szym jego o:z co':o>.
przeciwnikiem będ;.,ie zespól Gór
nika Wałbrzych {b. II-ligowiec).
GRUPA POLNO·CNA
Z góry łatwo było przewidzieć·,
omnpla
naj(rudnie,jszą
br,dą
iż górnicy
Za.wls'Z:a Bydgosz~ na drodze Poznań 1:1 (0:1)
zaporą do złamania
Włókniarza.
ambitnych dążeń
Arcon!a. Szczeci.n - Call&IA-~·
Bez więks~ego ryzyka można po li~z 2:0 (O:O)
w'cchieć-, iź ·tl'zisic.iszy mecz · n'a
Warta. Po-znań - Slą.sk Wrocław
stadlonie Włókniat;"Za. w Pabianicach bl)dzie szla g ie rem ro7.gfr- 11:Z .(0 :1),
wek -o- -awą1ls. F:oczątek. me~zu o .f''?Jo.n.ia. Gtl@sk - Bałtyk Gdy•
\
godz. 11.
nia o:o.

,,lJwa t1rne~a" mmJnij imieni

Boba Gutowskiego

zaiwoCJ.1ioo.ek. obsa1d1?.iają·c wszystKrótlde notatki pra.oo~e podały
kie dysieyp-l:rny, oprócz ho.k.ej.a na do wi,a,dom<>ści komunikat o t.raZadcne na- g.icznej śmierci Boba Gutowskie17N~1w;e i p!łlki. no.żuej .
zwis.ka nlie 7..iOstały jeSf1.JC2.e uja1w- g-0, czoło-wego tyczkarza świata,
ni-0·ne. Na.j·więc-ej k1'opotów spra- J·.:: rego oflc,iaJny
rekord świata
wiają pot:Lo·l:>n-0 szermierze, kt6rzy do d>:lia d.zi>sńejszego wynosi 4,78.
na niedaM"l1Y•Ch za.wodac-h z<:Lra.d:ziUdalo nam s;ę uzys,kać giHsc
li dooć n:eoe.ze,kiwane ska-ki fw- szcz<.'gótów o tym tragicznym wy-

stwierdzi-hi,_ . ze. Szrmdt
towej
jest drugim w. sw1ec1e ohmmozna
któremu
pijczyluem,
my. Ponadto nieja,ona .1e-s-t ob.s'1d<i
złot.y
wręc~yć.
ob€cnie
już
tu·rnieju gimna.i>tyc:znego.
me<lal. Pierwszym sta! się f€noThoJohn
Amerykanin
menalny
ma:; rekordzista świata w s-koku
Ten wynik
wzwvż - · 2.22,8 m.
SOSGORNIK
wediug tabeli wielobojowej odpo
Równooe~le "' roz.grywa«Jyml ~
wiada takim rezultatem, Jak 8,42
Po1ski
mis-trzo,;;.twami
w .skoku w dal lub 17,27 wzwyż: Olszty,nie
d:zis odbywają si~ w Krakowie m1strz<i
·bi ·
·
W sobotę 6 bm. zarząd Polot,wa lek,koatletyczne 2 i 3 kl.a-sy ,
Sz.midt ies·t więc naJ IZ.>ZY
startuje re•ko!'do·wa skiego 2'Jwiązku Szerm1ercze;!o
wvrównania rekordu rekl)rdów w których.
UStC.nOWi-l)nego przez czarnego llOŚĆ 600 zaiwoc:Cn·!k&W i ZMVOOOI- us•aJil ostateczny sk.1".d szer r.7~~-bi·e~· na 800 m _ l'uż w el!- mierczej reprezentacji Polski
skoczka z USA.
·· k
·
I
„~
~
prasowym Szmidt
w W"W1adzie
m·01a.oJach k:lkunastu startująeych · na grzyska 0 1"Inl.PlJS. ie w Rzy
d
J
wyjaśni!, iż dopiero me awno <>S' iąignęto wAlsy poniżej 2 m .nut. mie. Ogólem do Rzymu wyiedzie 21 szermie-rzy. We flor<» ·
rozpocząl trening nowego stylu a 6 z nich pC1.1 l-że.j 2.~8.
z in,nyc{l wyn;ków. uzysJ<E<lY'Ch cie kobiet: Julito, Kaczmarczyla-·owania po skoku i jeszcze nI<l'
calkiein go opanow"l. Jest więc podc-z•s za.wadów w Krak~wie "" kówna, Pawlasowa, Orzechnwzaslu<(ują: r-ezu\tat k
na(lzl·eia. ż,e po doprowad. ze_ni_u,, wvróżci€t1ie
K\11esizyński-ego w biel!U ua 110 m s a i Migas. We flo,rec1e męż
1
do perfekcji tej „a.merykans«>eJ ppł. - 15.4. Góralczyk.a . w s.koku czyzn: Różycki, Woyda, Frantechnik1, wspani2ły rekl)rd zosta w dal - 7.13 m. a wsrod kob:et ke, Kunze i Parulski. w szpoGąsio•r.,
Glm. · Kurczab,
dzie:
s_u_;t<_a._w_S'kiei w s.kcl<:u w dail 5. 47.
nie przez Polaka poprawiony ___
Kryrski i St!'zalka. W szabli'
Pawłowski, Wojciech Zablocki,
Ryszard Zub, Andrze j Patl,owski. Ochyra i Kuszewski. Ponadto- wyznaczono tn.ech rPzerwowych: we florecie kobiet
- Cymermanównę, w szabli WóJ
cickiego oraz we florecie męż
BUDAPESZT. Andras Gyenes - Gyenes - że po-winniśmy W RzyNielab~.
sekretara generainy Węgier<el:<i.eg:<> mi;) za,jąć dobre mr ejs-ca. w t.sl.<i(!h czyzn i szpadzie Ka.mitetu OHmp;jskiego 11&1e!II d)"SCYIPJ°nach j<I~ Sliel'mie:rka, ka zgruzawocl·nlcy
cl
Wszyscy
wywiadru korespondentov.:i P_AP w .iakarsbwo, p-ilka wod,na, pięc·o
Budapesz.oie re<i. St<•;1ktew~cz?"vJ bój i natura'.oie piLka no.żna. Je- powani będą od 10 bm. w <>n,a te-mat przyg>ote>wan i u.c'.z 1ału sli cho<ltzi o złote medale . to oso- środku trentn!(owym w Chylisportowców ~·ęgie-rskich w ig;rzy- biście sta•wia.m na Ro~.s.avolgyi, cach, skąd wyia<lą na Igrzysl;:.;
SrzleoSE"lyi'ego i Ka·rpaty'e.,"'O. Nesj Olimpijskie do Rzymu.
&kach rzym.sikich.
Naj węgie-rs:ka eki'Pa będzie s•ię ~I.da l~a-j·akarze też będą mieli COIŚ dio wcześniej 25 bm. -- opupo.wie«l!l.enia.
dala z 284 osób.
szczą kraj floreciści. następni.o
- Ja.k pan o.oeflia szan'lse P<>i- Obsadzamy wszystkie kan.kurc>!l.oje, "' wy;J<l!tkiem ho.keja na ~;kic".' s11J>o•rtowców w Rzymie 1 w - 29 bm. - wyja-dą florecistki.
2. IX. szpadziści
ti.a.wie - powie-cizi.ił And~as Gye- J2•klch dy-s>eypl<nach - pana zda- a po nkh szabliści.
odeg.rają cni większą ro- i 4. IX l'~. dodając jec:Lno-cuśrue, iż n.ie n'e.m będzlP
Kierownikiem ekipy
zos>tal:a jets1Z1C2e ostatt-cznie roz- lę?
Na1z•w•:;ka_ i dys>eyp!i.n:v SPO'.fto.~ prezes PZS7, - Kule.sza. 8 trestrzygr.1ięta sp.rawa u,ct:ziału kolarzy. Jeśli wykatżą s>!ę dob•rymi wy posypa,!y s~ę jak z !"O·g1,r o·bf1t~sC'1: nerami !florP.l
Przeździecki
Sidło,
n',k•m. i "'. a m'strzo;,bwach >1w'<i·tz . Ktrz:fszikow· ak.. Chrom'-k.
to bronic będą barw '-'··ę.gie-rskicb Szm·dt, l>c_ks. s:z.•bl·a, tut!}ol, PO<i- mężczyzn), Ozypio.nka (floret ko
biet), Fokt (szpada) i Wóicick·
ThOSZeltllle oięzarów ...
w Rzvm'e.
(szabla).
- Wydaje mi się - pe>wie.ctzi,at A.

Węgrzy

SPORT •

Góm ik Zabrze. Blauth l Piecha.czek, a w Górniktóry w . p 1er\.V'!Sz.ej r unda.ie · ule~t ku . LEntne·r , Ole-jni.k i KC>Wa.l"'k!,
w:,Yso-ko oct,rze Opoile i ty·m ra,een1. Pohl zagrał tY'm razE'(!ll słabiej .

na wla~ne 3Hy. Po t>raw:e saimot„
r..y-n b~eg.u in~ inąl 1netę w czasie

15,57.

li

Górnik- Odra 1:2 (0:1)

~p pi1ng1D\Ą'"ali Jerz-ego ChromikaJ gł~
tej k-:>t:1,kU!'Encj1.
ne'lJO fawo'r)'ta

KULA MĘŻCZYZN:
1. 80-sgórnil< - 17,91, 2. Kwiatkowski - 17,20, 3, Wieprzycki

~PORt • . SPORT

KATOWICE. -

byla błotnista,
Chc-ciaż b'.ei.ni'a
Na wyjątkowo n~1':il1Tl pozl."- b;egł on l<f<l<::m. "woboc:Lnym kromie stał skok wzwyż. ~fedyn.ie : ·:em.
przech"<lZenia
Techncka
Atrakcją robotn'.ch zawodów Sobota prze&zedł wys0:mk l::l·'i, płotków była popra·w•n·a1 ziuipełniie
oiż prze<i.
.Ek.;;wetka
l
S:i,dly.
sy·
:t1t.1a
b:ył start JanUL.~
a n.:e&po<lz'.anką była porażka .nny s•tyl.
Gdyby byli
m..!es-'aoe.m w Tuie.
grctnfejsi ry-wale, tempo z pewn.ości' u trzym.a ne b;1·!Joby do koń
ca. Nie;;tety, Cl1rom:k zdamy był

ski,

li

Niespodzianka w · Zabrzu

.

Deszcz unicestwił ofe~sywę na rekordy
(Nasz soec/a/ny
(Dokończenie

!iiPORT

do szpitala

Grabowski kontuzjowany

kawą.
:zidobyła

li

pa.d·ku. Gutowski <>dbywający służ
b<; wojs,kową w jednym z garnizo
now w Kalifornii, prowadzi! po
.Jechał
samochód.
autositradzie
sa,m, Tuż przed ,lego wozem prowadzila samo~hód lrnbleta. Gutow
&ki trzymał swój wóz w odpowie
dniej odległości .
momenc.i.- lrnh·i eta
W pewnym
prowadząca. auto zauważyła, że z
przeciwnej st.reny zbliża •ię z olbrzymią szybkością samochó<I. jadą,c nieprawidlowo, bo po tej samej stroni<.' jezdni . Automobilistka nic miała innej rady, musiała
by
raptownie s•kręcić do rowu,

drogę szaleńczemu kinowcy.
ten sposób uniknęła ni<?<chybnej śmi„rci. Nic uniknął jej Bob,
który nie zdążył zr<>bić tego same
dać

W

go manewru.

drogowego
pirata
Samochód
w1!adł :r. olhn:ymią szybkością na
woz Boba. z obu &amnchoclów po
została. tylko kupa że!a. stwa. Szalo•nv kierowca walczy ze

śmiercią

Łódzkie

rakiety
na ilepsze .
w Poznaniu
(PAP). W sobntę
POZNAŃ'
wyto.niem zostall finaliści tenis<;wych mistrzostw Polski junio
Nowicki
row. Zostali nimi:
(Łódź) Po zwycięstwie nad lo(6:1,
Mierczyńskim
dzianinem
6:0) ornz Prystrom (Wrocław)
P~ pokonaniu Kubatego (Kra.kow) 6:2, 8:6.
. W finale gry poowójnej juKL1niorek para Skorkówna po.k011ala pare Manęrtówna
kulska - J{uc-harska 6:4, 7:5.

w .ieclnym ze szpitali.
skał

on po wypMiku

Nie odzY-

przytomności

i stan jego jest beznadziejny.

Lipsk
-Bek

w finale·

za motorami
Boha,tNem sobotnich repasa2y
koJ9,rs.1<,ich m;strzostw św,ata w
[<,cnkurenoji za pro'"''a<Cl:zeniem m..ob ył reprezenta•n.t Pols ki to,1·u
Be1k. W reipai::;.atu.
oowa-ło

~v

któr;r·m star-

7 za•w o,dn1·
walcz.on"O o t r7.y p le!r wsze
które k wa.Ji i1knv.·a-ły do
mic.i••ca.
n1edrz·'elnego f 'n a lu w tej k.c"1ku-

ot>rr< POiaka

ków.

Be·k zajał cLrug~e m 1 ej5ce
FrE-n·cu.zem G·~.co~. Ostat<E"crzM. i e
do f i.n a iu ZC?•k•\4,'alHj.!{.C1\Va•li s~ ęi G i ~
c;is . Be,1< i Go<ie-lle .. w _n.i e-dzielny m
sta.rtO>\vać
f 'l il le ob<"I< te1 tro.1ki
beC:l?J'e a. repreo:entantów NRD i 3

rer.icji.
za

HoleITTidrow.

Nowe rekordv
•

na pływackich
mistrzostwach Polski
I~OWHOCLAW.

_

W

Mą,t..

W'1ch pod Innwrndawiem rozpo

c~ęly .,.ię

w

oooo!ę,

z udualem

J ·1 0 u.czes1;n,ików. plywack'ie mi
1 :>60 r.
na
i'l~,rz.asit."1<i Polski
'iV P'€T'W"1ZYm <lin.Lu odbyty -ię
który~h
w
fi•rwJv S kc.nJcur(Cncji,
rel-:ordow
kilka
U«'lla.nowi•on.r>
Klem:ń&ka n" 100 r.1
Pol,<J'.<i 1.23.'), Stan
sit. klas. kobie t. _
kiewi.cz n>a 1 00 m «<t. mot. męż
CZ)'7•n wyrówna! r€'ko>rd Pol<S>ki
u«1\a:110wil kra.iowy
~-en.i,o.rów i
r>ekor<l jun.'on·ó'·''· przieplywajljo
ten dy."J!.ans w l.03.7.
1 fi-le-t•n.i Doota na 100 m st,
g.rz;bier. rnE:<żC.Ż:vzn uzy.<•kat 1.C•6,3
Pol'5ik:l jUJnioców i
rekord
m locl:zików.

:N"Je.spo<lr;r,;a:nik;i je..<rt; -wyelim;_
nowa1I1ie Gremlowl':lkiego na 400
m diow.
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