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czwartek 1 marca 1957 roku

{)'..'•.

Posiedzenie to 7'0Stało wym.a
WARSZAWA
(PAP).
Prezydium
Sejmu
ustaliło czooe na sobotę, 9 bm. i roztermin i pomądek obrad naj- pocznie się o godz. 12.
bliższego posiedzenia Sejmu.
Na porządku obrad znajdzie się projekt ustawy Sejmu o narodowym planie gosp~larczym na rok 1957 oraz
pierwsze
czytanie
projektu
ustąwy o budżecie państwa
na rok bieżący,
Projekt uchwały o narodonajważniejszych
wym
planie gospochrczym
zreferuje Izbie w imieniu rzą
du przewodniczący
Komisji
Planowania, przy Radzie Ministrów - min. Stefan Jędry
chowski.
Projekt
budżetu
WARSZAWA (PAP). - W dru przedstawi Izbie minister figim diniu konferencji kieTowni- nansów Tadeusz Dietrich.
ków wojewódzkich
zarządów
Jak się przewiduje, wypoobu
przedstawicieli
rolnictwa i za.rządów PGR zwe>- wiedzi
ła111ej
clio Warszawy w przede rządu wypełnią całe srobotnie
dniu kampanii wiosennej, dluż posiedzenie.
sze przemówienie wygłosił min.
rolnictwa - E. Ochab. Omówll
Ol!I najpilniejsze zadania stojące
przed rolnictwem i służba rolną
oraz ustosunkowal się do postula1tów i sugestii zgłoszonych pod
MOSKWA (PAP). - Ministeł'
cza.s dyskusji. .
spraw zagranicznych PRL, A.
Minister Ochab stwierdzając, Rapacki wraz z towarzySll:ącymi
mu osobami uda! się 6 bm. w
że najważruiejsze obecnie zada- drogę
powrotną z Moskwy do
nia w dziedzinie rolnictwa za- Warszawy.
warte są w wytycznych KC
Na dworcu m1nistra RapackiePZIP'R i NK ZSL w sprawie po- go żegnali: minister spraw zagranicznych ZSRR - A. Grolityk.i rolnej, scharakteryzował myko, wiceminister spraw za.
sytuację
na wsi oraz potrzeby granicznych ZSRR - N. Pa.toliroln.ictwa. Jeśli chod2Ji o zadarua cze'W, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Rady Mo
na okres wiosenny, to na ich skiewskiej - Zajcew, ambasaczol:o min. Ochab wysunął za- dor Związku Rad'Zie~kiego w
gospodarowanie ziemi pozosta- Po1sce ~ Ponorn.a.rentko, szef
lej po rozwiązanych spóldz~l- l protokołu . radz~eckieg? MSZ M.ołoczkow,
kierownik IV wynlach produkcyjnych oraz grun- działu europejskiego MSZ ZSRR
tów, nie uprawianych dotych- - Gorczakow oraz przedstawicza.s 1 rótnych powodów przez ciele i wyżsi urzędnicy sz.eregu
ministerstw radzieckich.
PGR.

Min. Ochab
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Nowa

zwłoka w ewakuacji zadaniach
izrael§hich
rolnictwa

Znów starcie z Arabami

mości,

Godzina policyjna w rejonie Gazy
V otum za uf ani a dla Ben Guriona

~średnio

LONDYN (PAP). - Jak podaje prasa izraelska, ewakuacja
wojsk izraelskich ze strefy Gazy i Zatok.i Akaba została chwilowo odroczona „z pn:yczyn technicznych". Przewidziane jest
ponowne spotkanie między gen<'
ralem
Burnsem i dowódcą
wojsk iz.raelskńch
generałem
Głośnym echem w §wiecie Dayaa1em. Zródla oficjalne wJaodb i!-o się sprawozdanie Czou dornośai tych nie potwi·~d~ly.
Rzecznik arm.iti izraelskiej oEn- laia z jego podróży po 11
krajach Europy i A zji. Szcze- świadczył, że we wtorek wieczo
rem Arabowie zaatakowali w
gólnie obs zernie komentowa- rejonie Gazy klilka samochodów
na jest jego wypowiedź na wojskowych i policyjnych o.raz
ostrzelali przejeżdż.ający pociąg.
temat stosunków
pomiędzy
W mieście Gaza w jednym z ukrajami. socjalistycznymi.
rzędów nastąpił wybuch bomby,
który wyrządzi! nie2alaczne szko
Wypowiedź tę zamieszcza- dy. Rzecznik dodał, że w wyniku illlcydentów zabitych zostało
my na str. 2.
dwóch żołnierzy izTaelskich, jeden zaś od.n.iósl rany. Zginął
róW!l'llież jE'den Arab. W związku
z powyższym, izraelskie władze
wojskowe :z.arzą&iły godzinę policyjną w całym rejonie Gazy,

Premier Cyrankiewicz
odwiedzi w kwietniu
Demokratyczną
ReJ1ublikę

Wietnamu

•

•

•

PARYZ (PAP). - Według wia
domoścJ napływających z Jerozolimy, posied~ ie paTlameintu

dzieleniem votum zaufanda
dowi Ben Gul'liona.

"'

~

:to

miała

po

"'

LONDYN (PAP). - Agencja
Reutera donosi z Jerozolimy, że
mime> k.rążących ostatnio wiado-

min. Goldy Meir
NOWY JORK (PAP). Pani
Golda Meir, minister spraw zagranicznych Izraela, która e>statnlo stała na czele delegacji Izraelskiej w
ONZ, opuściła Nowy Jork, udając
się do kraju .
Przed odja~dem G.
Meir udzlellła
przedstawicielom
prasy wywiadu, oświadczając m. ln.
ie „Izrael nigdy się nie zgodzi na
oddanie rejonu Ciazy z powrotem
Egiptowi",

Prez. Nasser
odwołał

Ultimatum
rebeliantów
w Indonezji
DJAKARTA. - Przywódc~ r~be·
liantów we wsr.hodnQej Indonezji,
płk. Sumuał, wystosował wa wtorek
ultimatum do prezydenta Sukarno.
.
.
.
.
Ultimaotu.m zawiera szereq ządan.
Rząd centraln; nie odpowied-zi~J
1e·szicze na ulfJimatu.m przywódcy re
belJa'IlJtów 7le wischodniej Inde>nezjl.

Min. Rapacki

Oświadczenie

"'

rym ma s.ię rozpocząć zajmowarue strefy Gazy l Zatoki Akaba
przez międzynarodowe sily policyjne, utrzymywany j·est w tajemnicy.
Panuje przekonanie,
że akcja rozpocznie się w każ
dym razie pod osłoną nocy, w
celu
uniknięcia ewentualnych
incydentów ze strony ludności
aaabskiej i uche>dźców,

*

przybyć

rzą

Według wiadomości pochodzących ze źródeł
ONZ, dokładny termin, w któ-

KAIR (PAP). -

jakoby

administracja
do Gilzy
wkroczeniu
tam sil policyjnych ONZ, premier Ben Gurion polecił wojskom izraelskim przeprowadzenie ewakuacji.
egiipska

mobilizację

KAIR (PAP). - Prasa donosi.
że prezydent Egiptu Nasser pod
pilSał za!l'ządzenie w sprawie odwołania w Egipc1e
mobilizacji
powsziechnej, ogłO\SZ.Olnej po napaści 12'I'aela na Egipt 29 paź
dziernika u.b. roku.

opuścił Moskwę

_ Wiele uwagJ poświęcił ml!ndst.er częst.o poruszanej w czasie
konfere.ncji sprawie zaopa.t meNOWY JORK (PAP). - W kuluarach ONZ rozeszła 1111 wiadomość, nia ro.lnictwa w nawozy, podie sekretarz generalny Ham.mar· kreślając konieczność QSl!częd
skjoeld w naJblliszym czasie uda nego i racjOl!'lJ!llnego gospodarosię do Kairu, gdzie zamierza przeprowadzić rozmowy z prezydentem wania nimi.
Nasserem.
Minister rolnictwa omówił te.z
sprawy ~orządu rolllliczego oraz znaczenie służby rolnej w
rozwoju kółek rolniczych, zrzeszeń plantatorów, w reaktyw(>wandu spóldiielczośol ogTodn.1c:z.ej J mleczarskiej oraz w pracy rad robotnkzych w PGR.

• * •

Na dworziec pnzybyl równiet
ambasadoc PRL w ~iązku Radzieckim T. Gede i wyżsi ur:zęd
nicy ambasady PRL w Moskwde,
Przybyli również szefowie placówek dyplomatycznych, akre•
dytowani w M~wie oraz pned
stawlciele prasy rcdzieck.iej i ko
respondenci zagraniczni,

izraelskiego w dniu 6 bm. rnialo
przebieg bardzo bUII'zliwy. Wnio
WARSZAWA (PAP). - Na sek partLl. „ogólnych syjOl!li:zaproszenie rządu Demokra- stów", domagający się natychtycznej Republiki Wietnamu mi.!lJS!towego anulowania zarzą
prezes Rady Ministrów Pol- da:ania, nak.azującego wojskom
ewakuację
strefy
skiej Rzeczypospolitej Ludo- izraelskim
Gazy i wybrzeża nad Zatoką
wej
Józef
Cyrankiewicz Ak:aba, za.stal odr.zucony więk
odwiedzi DRW w pierwszych szośc i ą 83 głosów pr7.eclw 25.
dniach kwietnia br.
Również wniosek
komunistów,
tądiijący dymisji gabinetu, odnucąny został 1-04 glosami przecirw 6. Z takiim samym wnioJak donosi „Zycie Warszawy" z
skiem wystąpiła następnie skraj
6 bm„ stanowisko redaktora nani·e prawicowa partia Herut. Zo
czełneqo tego dziennika obj~! Stastal o.n odr.zucony 81 głosami
nisłarw Bańkuwski, dotychczMowy
wyposażenia
przeclw 25.
redakte>r naczelny redakcji krajo•
·
Prawdopodobnie w tych dniach' technicznym. Pod koniec maja
wej Polskie! Aqencji Pra,sowej,
Obserwatorzy politycznti sitwiier do Stanów Zjednoczonych uda statek wróci do portu macierzy- Łódź
dzają,
że
wyniki powyższych się
~yrektor
~~ski.eh Lirni stego, gdzie nastąpi uzupelnlenle
glosowań •- jednoznaczne z u- Ocearucznych Wozn1ak1ewicz, w bądź wymiana wyposażenia.
celu o.statecznego zalatwie111ia
Od 11 czerwca odbędzie pięć
GDA1'1SK (PAP) _ w ośrodku
spra~y po~rotu M /S „B~o.ry" rejsów wycieczkowych. Jeden .z doświadczalnym ~warzyw szlu zna lJJIUe połnoono-amerykanskie. Southampt.on d.o Neapolu, Turu.
.
c
WARSZAWA (PAP). W
P. Woźniakiewkz wyjeżdża w su i Gibraltaru dwa z Le Havre nY'Ch stoczni północne1 w Gda.ń'iku
sztabie generalnym WP rozop.tyrni.styczmym na.stroju, penie jeden .z Kopenhagi i trzydniową raz.poczęto budowę pierwszej dopoczęła się 6 bm.
pierwsza
waż według uzyskanych infor- wycieczkę po Bałtyku dla pol- świadczalnei
lodzi z tworzyw
centralna na_. ia partyjno~a.cj1, wśród Amerykanów daje skich turystów.
sz.tucz.nych. Maier.iałem, ~ którego
techniczna
\.v 0jska Polskiesię
obserw~ać
przychyllflą
Inaugurację
linii północno- zbudowana będzie łódź, s~ żywice
WARSZAWA (PAP). - W dnlo
go,
posw1ęcona
omówieniu
PARYŻ (PAP). Jak donosi atmosferę wokal J)')lskiego stat- amerykańskiej ustalono na 26 poliestrowe
Łódź zo~tanie we- 6 bm. w sali ke>lumnowej 'Rady
:zagadnień
związanych
z z Damaszku Agencja France ku flagowego,
sierpnia, spodziewając się, że
t
t
Państwa odbvła
si~
uroczystośf
technicznym
wyposażeniem Presse, wyroki śmierci wydane
Nieobecność
dyrektora Woź- władze
amerykańskie wyrażą wną ri wy ozona 1 nn~
wony· dekoracji wysokimi odznaczeniami
przez syryjski sąd wojskowy w nfak.iJewicza w kraju potrwa co zgodę na zawijanie „Batorego" wem szotucznym - W!mdurem, co pa6stwowymt członków bawiącej
naszej armii.
procesie o zamach stanu, rostaly najrrm·iej miesiąc, ponieważ cze do Nowego Jorku.
w naszym kraju delegacji Towazapewni iej n ierŁaitap·i alność .
W naradzie biorą udział de uchylOl!le w odiniesiein.iu do pię kają go w podróży liczne mda(Warszaws·ki
Będzie ona tak lekka, i~ z ła- rzystwa Finlandia-Polska: przewodnlozącego
parlamenl'tl fłńsklegc.
legaci wybrani na konferen- ciu skazanych, którym zarnienio nia. Po drodz,e zatrzyma się 0111
„Express Wieczorny")
twokią unJesie ją jeden C'Zlowiek.
p. Velno Johannes Sukselalnena o·
cjach w różnych rodzajach no karę śmierci na d<Xiywotnie w Kopenhadze i Southamptoo.
ru
przewodnlczą<:eiio Towarzy~twa
ciężkie roboty.
wojsk i służb.
W USA i Kamackie musi zaPlnlandia·Polska p. Unio Mlettlnełatwić dzierżawę
przystani dla
na.
„Batorego" oraz
zorganizować
Przewodnlczacy 11arlamentu fiń
biura podróży w Montrealu, Noskleqo p. Veino Johannes SukBewym Jorku i nie wykluczone, że
la lnen udeke>rowany zosta.l ord&o
v· Chi.cago, jako jednym z najrem Odrodzenia Polski l klasy.
większych skupisk ludności poldlllh
Przewodniczący Tc.warzy. twa Fil\
LONDYN. - Na zaiproszenie Zg<>dn!e 'I J>Ost.anowieniaml ukla- skiego pochodrenia.
landla-Polska p. Unio 'Mletlfnen uTymczasem M IS „Batory" kon
speakera faby Gmin Morrisona i du, Chiny do!>larczać będą Czedekorowany zo~b!I Krivtem Ko•
lorda - kanclerza hlby Le>rdów chosłowacji tłuszcze roślinne, m l. tY'llJUuje remont w stoc2ll'li bremand"rsklm Orderu Odrodzenia
Ktmuira przybyła do Londynu z nerały, bawełne, konO<pie, tka1ii- meńskiej. Nadzorujący go inży
Polski.
10-dniową wizytą delegacja J»T- nv jedwabne, tytoń , herbate, kon nierowie Lloydu
wyrażają się
lamentarzystów juqosłowiańsk.ich . serwy mięsne i rybne i inne to- bardzo pochlebnie o jego sta111ie
Na czele delegacji •lori Masze warrv.
Czechosłowacja
wywotlć bę
Pija.de.
PRAGA. - W dniu 6 bm. w dl:'i-e do Chin urządzenia przemysłowe.
maszyny
ibp.
Pradze podptsa.nv zosta·l układ
SANTIAGO. - PrezydetlJt Ra
handlowy między Czechosłowacją
i Chińska Repub!.ik11 Ludow11, de>· publiki Chile nie przyjął dymisji
członków
qa,binetu, ja·ką '1lgłe>s1li
tvczący wymia,ny towarowej mię
dzy obu krajami ru1. rok 1957. oni w następstwi-e niedzielnych
wyborów.
PARYŻ (PAP). - Jak pod.qje
NOWY JORK. - Stany Zje·
.,Hurnanite", w Madrycie areszdnoczone e>~icialnie uznały nowe
towano 2Q o.sób oskarżonych o
państwo afrykańskie Ghanę , któ·
rozpowszechniani.P ulotek antyre wczoraj otrzymało niepodleqłość.
Departa,menrt stanu wyd:i.l
BO
fra.nikistowskich. Na umiwersytew tej sprawie specjalne oświ<t• .:I·
NN (PAP). - W powiat<ich
cie
w Barcelonie wobec studencz!mie.
Lueneburg,
Ha.rbll!rg i Soltau
tów, którzy braU udział w manl
KAIR. - Indyjski minister I'OZip-Oczęły się we w!.o!l'ek pierw
festacji przeciwko panującemu
bez tekri, K·r iszna Menon, odbyt s:z.e tegoroc:zine manewry wojsk
reżimowi Franco,
zastosowano
4-qodzirnne sPolkanie z prezyden- brytyjskich.
repl'€1Sje. Ponad 270 studentów
tem N11>sserem.
Manewry trwać będą do 30
zmuszonych będzie powtarzać
Krisma
Meno1;1
ośwdadczyl mairca.
rok, a 15 usu.nięto defilllityWn!e
dz:ienn,ikarzom, że rząd jege> sl.:ii
z porwlia1u Soltau doniesdono
na stanowisku. i-! wojska Izrae>la
z uczelni z „wilczym biletem".
DOwinny bezwarunkowo opuśc i ć już o pierwszych sModach wyslrefe
Gazy i obszu Szarm rządzonych pr.zez cwłgi biorące
Petycja domagająca się anulo
el Szeik.
ud2'lial w manewrach.
wania podjetych represji przeLONDYN. - Jak wdaje ra·
Z&powiedź manewrów wywociwko studentom, s·k ierowana
d!o londyńskie, dO'kerzy - Afrv- lala protesty 0irganizacjl ochrodo mini.s.tra oświaty, uzyskała
kańczycy 'Pracufacv w porcie Eli- ny przyrody i mles21.'<ańców tych
podpisy około stu wybitnych nazabeth (Unia Połu~iaw<?·Afry. 3 powiatów, zwła.szcz.a, y, do
uk.owców hiszpań!.kich.
kańskal P~oklamow?h. stra•Jk, do· obs7-aru na którym toczyć się
Ciemnowłosa, 21-lelnia „Miss
i\ustralla" Juno F'.nlayson pomaqaj~c Me podwvzlci płac.
.
'
Mieszkańcy Vallack>id zapowie
zuje fotoreporterom na slaroiytnym pJi>destale na Forum Traja·
Na skutek stra•jku wierie stal· ~Jl\. manewry, włączono o.kręg
dz leli na
naj blitszą nieooelę
na . W ręku trzyma australlJskiegr. niedtwiadka koala.
ków opuściło ten port ; odpiy·l BJSpl.llgen (powiat Soltau), stabojkot komunikacji miejskiej i
Piękność australijska znalazła si~ w Rzymie w czas!e podróiy
Szczeg6ły
n~lo do Ca:petown w celu wyła- nowiący
rezerwat
pra:yrody
dookoła świata„. (reportaż z Au~tralli „Gwiazdy patrzą na na~"
wszelkich widowisk. Bojkot prodowallllia i 2laładowania towarów . znajdujący się pod ochro.ną pań
- czi•taj na str. 3).
CAF
klamowano na :z.nak prot-estu
stwQIW\.
prz.eaiwko rządom gen, Franco,

·

·
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Prawdopodobnie od sierpnia

,,Batory'' powróci

Narada w sprawie

na

Nowy redaktor
naczelny
•

„Zycia Warszawy"

linię północno - amerykańską

technicznego
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plastiku

WSyrii uchylono
5 wyroków śmierci

Wysokie odznaczenia
dla działaczy

fińskich

I

i.

.

I

Gwiazdy

;,::1...::ill"01~:::::i1„~„v„

m"W:'l!llllll
ll....::1L.m 1111 lund ~.A.~I... .ll'::~·'f!'11..11...mh

patrzą

na nas.„

Franco

Manewry

wojsk angielskich

Już

niebawem!!!

WIELKA
.IMPREZA

rozrywkowa

8 nazwisk (znanych)
1 jubileusz
pótnleJm

W

NRF

stosu1e repres~e
wobec studentów

Premier
Czo
u
En-I
a
i
o
sto
su
n
ka
.t:dzy kra1·am·1

11 111
1
1
eh
111llllllllll;::::;1111... ':i!m:~~1J~~·''!!łli l lll"llll"11nn
soc1·a1·1styczny·m·1 H nuuł La„ l..0t.!I „. .~. •ud lh.„d •li illlll
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Jak już donieśliśmy, premier ChRL Czou En-la.i wygło
sił 5 marca przemówienie, w którym przedstawił przebieg
swojej podróży do szeregu krajów Europy i A z ji, Wczoraj
zamieściliśmy fragment wypowiedzi Czou En-laia, dotyc1.ą
cy jego wizyty w Polsce.
Poniżej zamieszczamy
w obszernym skrócie tę część
przemówienia premiera chit'l.skiego, w której analizuje on
swe wrażeni a z podróży po krajach socjalistycmych
(Wietnam, ZSRR, Polska, Węgry),
Nasze wizyty w czterech krajach socjalis tycznych umocniły
jeszcze naną wiarę w wyż"wiść
ustroju socjalistycmego. Jesteś
my przekona.ni, że wszys.Lk.ie destrukcyjne plany agresywn ego
bloku imperialistycZ111ego są skazane na fiiasko, ponieważ obóz
socjalizmu jest coraz poteż.niej
llZY j coraz bardtiej zwarty.
Wyżs:wść ustroju S<>Cjalistycznego nie oznacza bynajmniej. że
nie będziemy mieli trudnoś ci w
swojej pracy, and nie daje gwarancji, że nie będziemy popeł
niać w tej pracy błędów.
Ustrój socjal!,„tyczny jest ustrojem nowym. Nawet w społe
czeństwie socjalistycznym is:n; e
ją nadal pewne sprzeczności m :G
dzy
stosunkami produkcji, a
silami wytwórczymi, między nad
budową a
bazą
Sprzeczno~cl
te

eokonomiczną.

trzeba w porę
usuwać. Poza tym pańs·twa socjalistyczne są jeszcze mlode,
niektóre z nich istnieją kilka.naście zaleodwie
lat, a najstar•ze
nie ma jeszcze czterd.ziestu. Dlatego też jest rzeczą niemożliwą ,
abyśmy nie naMa!ili na trudnc·ści w swej -pracy i abyśmy ni.e

sunkami zupełnie nowego typu
i nie ma jeszcze w tej dzied•zin.ie
odpowiedniego doświadcz€11lia nie można powiedzi eć , że w s-zystk.o było w doskonałym porząd
ku w ich stosunkach wzajemnych.
Szowinizm wielkonaro<l owy I
.tendencje nacjonal istyczne wywolały pewien
chłód i pewne
nieporozumlenia w stosunkach
wwjemnych między krajami socjalistycznymi, ale obecnie te
błędy i niedociągnięcia są naprawiane.
Mówca przyp<><nnfat następnie
tr~ć
deklaracji rządu radzieckieg-0 z 30 października i oświadczył:

Deklaracja ta miała wielkie
znaczenie, jeśli chodu o naprawę
błędów w stosunkach w.zajeinnych między krajami socjalistycznymi oraz o zacieśnienie
ich solidarno~ci. Rząd chiński ogłosił 1 listopada
1956 roku <>śwladczenie popierające deklarację rządu radzieck.iego: W cza
sie naszych wizyt w kraiach socja!Lstycznych, daliśmy ponownie wyraz gorącemu pragnieniu

dalszego rzacleśnienla solidamości krajów obozu socjalistycznego. We wszyst.klch krajach socja
li s tycznyc h, jakie od w i eodzili śmy,
wyrażano
również takle pragnienie.
Os tatnio, między przedstawicielami wi-E>lu krajów socjalistyczn ych od b yły s ię dwu stronne lub wielostronne rozmo\vy,
po których
oglos.zono wspólne
oświa<l· czenia l komunikaty w
te j sprawie. Wszystko to dowodzi, że kraje socjalL, tycz.ne s1a·
rają się wspólnie polepszyć swe
stosunki wzajemne i. wzmocnić
swą jedność.

Wszys tkie kraje •ocjalistyczne
stoją na gruncie filozofij marks istowsko-leninowskiej ,
która
stanowi pods tawę nac5zej jedności w kwestiach za•adniczych.
Nie oznacz;i to j€dnak, że kraje
socjalistyczne _ między którymi panuje jednomyślJlość, jeśU
chodz.i o kwestie zasad•nicze muszą mieć
zaws1.e idtmtyczne
poglądy we wszystkich sprawa-eh. Jeśli się zważy, że w kwestiach zasadniczych panuje mię
dzy nami jednomyślno,4 ć, to róż
nice poglądów w pewnych zagadinieniach mają ost.it.ccm.te
tylko drugorzędne znaczenie.
Państwa imperialistyczne
mówLł dalej Czou Em-la·i usilowaly wykorzystać pewne rozbieżnoścl w stosunkach między
krajami s?Cialis trc~ymi, aby
wywolać n1esmask1 między tyml
krajami 1 naruszyć ich solidarność oraz
wzmogły d.zialaJin.ość

I

popełniali błędów.
Siły reakcji na calvm ~wiecie
cie<zą
się z trudn~ci
krajów
socjalizmu i z błędów p0pel111lanych przez te kraje. Usllują one
Te - z „terenu" nie mają
wykorzystać nasze trudno.~cl i
błędy,
prowadząc
pnedwko sławnych imion ani tytułów.
nam dzialalno~ć dywersyjną.
Olbrzymia większość z nich
Nie zda się to jednak na nic. jest nieznana, daleka od WarBędziemy nadal
prze-?.WY('ięża<' szawy i jej wielkich probletrudności, będziemy n.!eus ta:nnie
mów. Kiedyś praca ich wyranaprawiać swe błędy, a sprawa
się
suchą
liczbą
socjalizmu będzie dzięki temu żała
obrazującą
ilość
wygłoro.zwijać się i wzmacniać.

NOWE

dywersyjną

. przeciwko krajom
socjalis tycznym. Rozruchy kontr
re-wolucyjne
wzni~one
przez
imper i ali ~ tów na Węgrzec h, ujawn!ly jak najdobitniej Ich
1.brodn iczą próbę dokonania tam
wylomu w ten sposób, aby 11.8·
da ć cio s każdemu z krajów socjalistyczn ych po kolei. Jednakże kraje socjalistyczne wiąże nie
złomna !Olidarność.

Kraje socjalistvczne byly 2'.81'.V
sze
rzeczn ika.mi
pokojowego
wspóNstnienia narodów o róż
nych systemach społecznych oraz rreczn.ikami niestosowal!lia
siły
przy rozwiąz ywaniu sporów międzynarodowych.
Pragniemy podjąć wra.z z krajami jmperialistycznymi wzajemrne zobowiązanie wstrzymywania się od agresji przeciwko
sobie i pokojowego wspóHstnienia.
Jeżeli jednak agresywny blok
imperialistyczny
nie
z.echce
wkroczyć na tę dirogę, lecz poważy się roizpętać agresję przeciwko krajom socjalistycmym,
to wówcz;is jak podkreśla
wspólna deklaracja chińsko-ra
dziecka z dnia 18 stycznia 1957
roku - „Chiny,
Związek Radziocld i w szystkie inne kraje
socjali.s tyczne, związane braterską przyjaźnią, będą musiały udzielić sobie
nawzajem pomocy".
Z kolei premier Crou En-lal
omówił
przebieg i znaczenie
swoich wizyt w siedmiu krajach
a•z ja.tyckirh.

Kobiety z ••• terenu

Kraje socjr.listycz.ne jednoczy
wspólny Ideał i wspólny cel zbudowooie komunizmu, l dlatego stosunki ich są opa.rte na z,asadzie intern.acjonallzmu proletariackiego. Jednoc1.eśn-ie kraj-e>
socjalizmu są niezależnymi, suwerennymi państwami i d•la•tego
kh sto.-unki są tak7.e oparte na
mark, isLow,-ko-lenin-owskiej zasadzie równości narodów. N ie
ma zasadnicz}·ch przeciwieństw
czy też spr1.ecznośei 1ntere.qów
m i ędzy państwaml socjalistycznymi.
Związek Radziecki jest nJe tyl
ko pierwszym krajem, w którym zwyciężył socjalizm, lecz
także najpotężniejv.ym i najbac
dz,iej doświadczonym kraj.Pm so
cjalistycznym, ud1r.ielającym wydatnej pomocy innym krajom
socjalistycznym.
Dlatego
też
Związek Radziecki
st.il się ośrodkiem, wokół którego zjed:no
czyly się kraje socj11łlsty cme.
W stosunkach między pm'istwami socjall~tycznymi głów
nym i zasadniczym momentem
była zawsze &0lidarność i zasada p<>mocy wzajemnej. Ponieważ jednak stosunki ich są sto-

dynka. Mlmo swych 23 lat jest Jnż
mężatki\ 1 matką, trojga d:rlecl. Pła
cw. bo właśnie prr.erl tygodniem
>Wolnlono lą z biura, w raniacłl
tzw. kompresll etatów 1 z powodu
braku kwallllkacfl zawodowych. lu
przyszła szukać pomocy i rady. Co
robić, gdy skromna pensyjka męża
nie wvstarcza na utrzymanie rodziny. Do pracy llzycznej nie może
szonych prelekcji czy odczy: pójść ze wzgledu na zdrowie. Zresz
tą„. nie tak łatwo poqodzlć się z
tów, zebra•nych wy.pow1edz1 my61ą
własnej
nieprzydatności i
od różnyc11 oficjalnych osobi- kompleksem „niższości" pracy fi·
stości itp. Dziś pO<i tym wzglę 1yczueJ.
dem zmieniło się wiele na lepsze. \.Vars1.awa pr7..estala sze- - Czy umie pani haftować?
- Ależ tak. Nawet bardzo
leścić biurokratycznymi sprawo7.daniam1 z „terenu" - te- ładnie. -Kobieta uśmiecha się
ren zaś odetchną!. Odetc.'hnąt i z nadzieją w oczach patrzy jak
od sC'hema tu pracy społecznej aktywistka Ligi Kobiet wpia zajął ,,ię pracą dla społeczeń suje jej nazwi s ko do zeszy tu
siwa, w tym wypadku pracą oznaczonego nazwą „Zespoły " .
Zostanie i-rzydzielona do zedla kobiet.
społu rękodzielniczego haftu i
Mimo to i dzlś prac.a tere· robót zdobniczyc'h, Otrzyma
nowych organizacji Ligi Ko- zamówienia na haftowanie po
biet (gdyż o nich to właśnie duszek, bluzek, kołnierzyków
mowa jest w artykule) wcale i makatek, Już niedługo w
nie jest łatwa. Najwnimiejs1.e Alei ZMP lub w pasażu łąe7.ą
problemy to walka z :oilkohollz cym ul. Piotrkowską z ul.
mem, nierządem i rozpadem Sienkiewic7,a stanie specjalny
rodzin i wreszcie ten na .i bar- kiosk, w którym członkinie ze
d.ziej teraz aktualny I najbar- społu beda sorzedawaly swoje
dziej m:ibrzmialy prqblern prace.
zatrudnienia kobiet zwalnianych z administracji.
·
* ~ •
-A więc orgallllzujecie bez
W niedużym pokolku sekretarza robotne kobiety w zespołach
tódzklP!JI) Zarzadu Ligi Kobiet, ob. pracy chałupniczej? To barMacki1wiczowej stoi mł<>da blondzo dobra inie ja tywa.
Sekreta!"'>.
Mackiewiczowa
pokazu.ie mi pJiik r,apierków.
- Proszę, ·s pójrzcie. Mamy fuż
16 kompłetnle zorganizowanych zespołów, zrzeszafących po klika I kil
kanaśclo kobiet danej specjalności.
Są to więc
zespoły dziewiarskie,
szycia odziety damskiej 1 dziecię
cej, haftu I zdobnictwa artystycz·
nego, zabawkarstwa,
sztucznych
kwiatów I Inne. Zespoły te zwolcowników stanowi kierowni- nione są od podatków obrotowego I
czy personel tec~nic~~Y. po- dochodowe!Jo, pomaąamy im inter·
wołany do orgamzaCJl produk wenlując w Komlsfl Cen ora.x P 0 •
średnlczą,c w Zanądzie
Handlu.
cji i wprowadzania
postępu Udział kobJPI w zespołach nleJed·
technicznego.
nel fut i nich pozwolll na zalataTak np, spo4ród 39 dyrektorów nie POWat.nef dzlury W budtecle,
zakładów zaledwie IO posiada wyż. a mamy Id I takle, które samosze wykształcenie (w tym 4 - tech dzielnie potrafią, ze swej pracy uuiczne, 6 - ekonomiczne), nalo· trzymać dom.
miast 8 ma niepełne wykntalcenle
Są jednak duże trudności w
średni~. • ' - za1e.c1w1e podsti\·
wowe. Na 30 na.czelnych Intynie- naszej pracy, Mamy też wiele
rów tylko 7 osób ma wytsze wy· żalu .do naszej Rady Naxodokształcenie tecbulczne, 8 nie ma \vej, bez której pomocy nie
nawet łreduleąo, zaś 5 posiada wy- wiele będzie mogła dalej Liz:.a
kształcenie 1>0d1tawowe. Na stano- Kob1'4t ~.dz1'ałać.
w!skacb kierowników 1 Inspektorów
~
,_
działów technicznych w 40 zaklaOkazuje się. fe Łódzki Zadach produkcyjnych pracuje 136 rząd Ligi Kobiet nie zawsze
osób z nlepi.łnym tirednlm wykntał spot,y ka si ... z nale.tytym poceniem I 135 z wykształceniem pod
"'
stawowym, a kllknnaticle nie ma parciem W !wej tak ważnej
nawet peln8!JO podslawowego wy- pracy aktywi7.acji produkcyjksztalceula.
nej kobiet.
M. in. w ZPP01'lcz. im. Bucz
Np, choćby taka sprawa klo
ka - obowiązki planisty peł- sków. Zespoły st<1rają się 0 uni fryzjer, nie posiadający ruc-homienie kiosków, w któukończonej szkoły podstawo- rych
można byłoby st<J.·zedawej, zarabiając miesięcznie wać, bez 7.adnep:o pośrednic1950 zł.
twa, wyprodukowane r1.EX:zy.
Departament
Kadr Mln. Tymczasem podania, orzes:vla
Przemysłu Lekkiego opraco- ne prze-?: Lig!' Kobiet. toną bez
wał wreszcie ramowy projekt, śladu w szufladach Wydziału
. k
J '!
·
°'1kre~lającdyl wymogL .k'!"a' J i- A;chitektur:v i ,:irb~ni.~tyltc1
rncyine
a pracowni ow za- miasta. Podobno C'•io~z1 o es e
k~adów resortu'. z uwzględnie- tv~e mi~sta, ale ~.m ' ech człomem poszczegolnych
stano- w•. eka bier1c gdv !' ·e o tym sł.v
wisk pracy.
~zv.
Tn1dno b:>wiem zrozu(„życie Wai~~~wy"I
mieć, że np, kiosk w Al. Par-

•

60 proc. personelu technicznego

w przemyśle lekkim
me posiada wykształcenia średniego
•

Przemysłu Lekkiego
przeprowadziło analizę kwali·

Min.

fl' kacJ·1· pracown1"ko'w umysłowych, zatrudnionych w podlesrJych mu zakładach produk
cyjnych
z uwzględnieniem
'
.
.
. t :
wykształcema, wieku l ~ azu
pracy na danym stanowisku.
Analizą objęto kilkadziesiąt
zakładów z 14 różnych branż.
.
Jak wykazała analiza, na
6.218 pracowników umysłowych - 3.728 (tj. ok. 60 proc.)
nie
posiada
wyksztalcenia
•
.
.
..
sredmego. W1ększosc tych pra

Łódzki Ośrodek

Prooagandy
Marksizmu-Leninizmu
w nowe; siedzibie

Lódzkl Ośrodek Proparandy l\larkslz.mu - Leninizmu
powiadamia. wszystkich słu
chaczy Wieczorowej Partyjnej Szkoły Ekonomicznej I
Wieczorowe.-o Uniwersytetu
· Marksizmu - Leninizmu, że 1
dniem 7.111. Ośrodek zm1enll 1w11 siedzibę z ul. Traugutta 1 na AJ. Kościuszki
107/109 Ce-mach KJ,, parter).
Wszystkie dotychczasowe nu
merv teldonów z wyja.tklem
nr 201-~3 pozostaja, aktualne.

2 DZIENNIK

I

56 (3202)

11

S2ar!otka"

zrzeszaJa~

cym 30 kohlet. Zespól len oo grud·
nla ubleqa się o l<>kal na probi ernię kawy. Pięć
lrnblet to fachowe
kawiarki, al• larząd Handlu na·
brał wody w usta,
choć
zespól
wskazał dwa lokale do tef pory
nie wykortvstane. Pierwszy 'wietlicę Międzynamdoweqo Klubu
Prasy J K~iąż'kl przy ul. PJolrkowskief 86, druql - dawnv magazyn
(po dziś zabity deskami) przy ul.
Plramowlcz11 5.
Bez odpowiedzi też leżą podani.a Ligi Kobiet o przyz.nanie pewnych kwot z funduszu interwencyjnego Prezydi.u m Rady Naro<lowej na pier
wsze finansowe potrzeby tworzących się zespołów. Co gorsu1 kłopotami Łódzkiego Zarz"du Lig' Kobiet niewiele in
..,
teresuje się Za.rząd Glówny
tej organizacji, nie bardzo widać wiedząc, co się w „terenie" dzieje.

0

K. WYRZ.

120 rodz:in z tym, że każdy s Ma·
dn ików będ 1J e musiał wybudować
sobie. pomi eszczenie - dom i bu·
dynki qospO<larcze.
700-LECIE KONINA
POZNA~. _ w przyszł ym roku
.·
1 t od chv.rHi :kiedy mia~ 1 JaK700
. . a wo j poznańskim os o ontn w
.
Ob
tr.z vmalo pra_w a samorzą du.
~~~
n;e. sp~h~cz~nslwo Kon ina h~~Jrg-cz,.
wu1e s ię )UZ do obchodu
)
ne1 rocznicy.
----

Izabella Blume
bawi

w Warszawie

10 WYGRANYCH PO 172 TYS.

ZŁ

KA:t°O~lCE. - W osta,tni.m ~i,ąqmem·u cieszącej się coraz w,~ .<szvm IXJWOdzeniem śląskiej gry J1cz
howei „Karolinki" padły rek.ord~we wyqrane. !O s7częśhwców, ktorzv trafo.ie wykreśli•li po 4 I,iczby,
wyqralo po bli~k" 172 tys. zł,
OSADNICTWO
NA LUBELSZCZY2NIE
LUBLIN. - W słabo za•lud:ilonych
powiatach Lubelszczyzny:
Hrubiesztw Toma.szów i WIO<lawa
os i.edLiło
w ub. roku 235 rodvin
z powiaitu Kraśnik, Janów i Bilg;>raj.
Ja1< sie planuje, w tym roku .osiedlić się będzio moq!o w p<>w·atach Tom&Szów i Hrubiesizów ok.

Zgodnos'--c'

1"W toku r0Zffi0W
,
Duli es• Bren ano
ł

NOWY JORK (PAP). - W komunikacie opubliJwwa,ny:m po
rozmowach, jakie odbyły się w
d!ni·u 4--5 bm. w Wa..<.zyngt.on.ie
pomiędzy
sekreU!rzem
stanu
Dullese.m a mi.nistrem spraw za
granicznych NRF von Brentan~
stwie:-dza się, że 2 mężowie stanu
dokonali „szczerej i całkowitej
wymiam.y poglądów" na wiele
spraiw
międzynarodowych,
a
zwlaszcza
zagadm.ień
Europy
wschodniej. BJi.skiego Wschocj.u,
zjedinoczenia Niemiec i bezpieczeń.-.twa europejskiego.
OWI
Komunikat stwierdza, ł.t strony osiągnęły ca!kow1tą zgodność
poglądów co do wspóluych celów interesujących oba kraje.
Jednocremie Dulles i Brenta·
Łódź-Sródm1eście
no u.zgoclndli swoje poglądy w
powiadamia, że z dniem 7 mar kwestii
zjednocZ<"rlia Niemiec
ca 1957 roku zmienił swą sie- stwierdzajac, że powi·nnO QlrJO na
dzi bę z Al. Kościuszki nr 4 n a stąpi ć w warunkach „calkowiiteJ

sie

K

•lei

dzielnicy PZPR

nc 107 (gmac~
IV p.). Telelony: 341-40
I se.kr., 323-82 II 1;ekr„ 225-16
III sekr. , 298-00 ośr. pro~·- par
tyjnej, 222-54 rachmistrz, 1-0zostają aktJualne.
Narada sekr("[arzy podstawo
wej organizacji partyjnej ;pla
nowana na wtorek 12 bm. zo.
stala przełożona na czwartek
14 bm. godz. 14.30.
Al.

Kościuszki

KŁ

Narada aktywu
młodzieżowego

SD

mlodzrt~v.

zapewni woj. szczecińskie dla ponad
6 tys. robotników

Kwatery dla osadników i re11alrianlów

Ekonomiści
wizytą

z

NOWY JORK (PAP). - Na
posied.zt)oniu w dniu 5 bm. w sena.cie amerykań~łtim odbyło lię
glosowanie n.ad bliskowschodnią
poli-tyką r:ządu USP..
s~t 72 gim.a.mi
przeciwko
19 1.aaprooował
„d<Jktrynę Einnhow-e.ra" odnośni• Bli.6kiieio
Wschod.u,,

stoś

nie
czył

mi

Anqlii

H'.

p

WARSZAWA (PAP). - 6 bm.
z Warszawy, udając 1ię
na 2-tyqodnlowv pobyt do Ang!!!,
O-osobowa delegacja Polskle!Jo To
warzystwa Ekonomicznego z prete·
sem ZG PTE, członkiem Rady Eli.o·
nomicmej - pro!. dr Edwudem
Lipińskim na czele.
Polscy ekonomiści wyjech1tli na
zapronenlo „Brltl•h Council". Wyjazd ten stanowi rnw:zytq w iw!ąz
ku z zeszłoroczną wlzyt<\ anglal•
sklch ekonomistów w Polsce.
Program pobytu polskich ekonomi.tów w Anglii przewiduje m. In.
zwiedzenie wv1szych uczelni I O•
środkó"' akademlcklch, lnstyt~6w
t zakładów naukowych ara.z niektórych oblektów przemysłowych.
wyjechała

Czechow współcześnie
w lelewizii

łódrkiej

oajbl.i.i:.sz,ą sobotę, w programie wieczornym łód:i:.cy telewiidzawie będą mie<li

W

mm-

ność obejrzeć k-rotochwilę An-

toniego Czechowa pt. „Oświad

czi1ny".
Wirlow:l51ko

oparte jest

na

toWl3Jlle i zaopatrzone w niez.będ
Udział b"orą:
JalTliina Wane meble i po:4ciel, czekają już
chowia1k, Karzimierz Biernaciki
na samotnych robot.ników.
Mimo :!:e akcja werbuinkowa i Zygmrtmt Zi>ntel. Reżys-e,ruje
jeszcze się nie zaczęła, do nie- Zb.ilgnieiw Kuźm1ńslki. (woj)
których zespołów - m. im. do
:z.es.połów PGR Mosty, Maszewo
i Przekolno zitlosili się już ocho.tnicy z województw: rzesww
skiego, lttbelskiiego i bialo&to-

[(rnnika

ckiie~o.

„doktryn-: Eisenhowera"

I>Ół

mol
han
dzi,

polscy

SZCZECIN (PAP). - Pr-zeszło nia.
6 tys. robotników
sezonowyd1 kwatery, odpowiednio wyn~rnon wiellkiej adaiptacji treści.

zaaprobował

z

wolności",

tekście Oz.echowa, rzooz jednak będZILe się dz.ia<ła WSIPÓł
Komple11!1Jie przygotowane cześnie i w Poll!;ce, dzi~ki nie-

Senat USA

lotn
hag
Prz

•

~elonowe latru~nienie w P~ ~
będą mogły wtrucmlć w tym roku szczecińskie PGR. W poszczególnych
goc;podars.twe.ch
czyni się już obecnie przygotcr
wa.nia w cely. zapewnienia jm
dobrych warunków m.ie31.kal!liowych i odpowiedniego wyżywie-

B

NOWE ZNACZKI POCZTOWE
WARSZAWA, - W związku z
wprowadz;en.ie m przez Mirnisterstwo
Ląc.zn ości od 1 bm. nowej
truryf y
pocztowej dla pnesyle<k zagran·icznych, wkrótce wprowadzone mają
być do ob iequ nowe serie znaczWARSZAWA (PAP). - Do War
ków pocztowych o wyższych war- sz!l!WY
przybyła z kilkudniową witościach .
zytą znana belgijska działaczka l:!:a
Przew iduje się, że za. ok. 2 miebella
Blnme.
siące ukaże się nowa seria zn'1C1.!. Blume, która była przez wie le
ków na przesy~ki lotnicze. Będ z.e
to 6 znaczków wartości: 90 gr., lat posłem do pa.rlamentu belgij·
skieqo
z ramien ia parli! scx:jali·
! 50 zł 3,40 zł, 3,90 zł, 4 zł i 15 zł.
'Forn~at tych znaczków będ1.ie slyc.znef j@9t obecnie. a.łol1;kiem
1.nacz,nie większy od wydawa.Jlycil biura t sekretarzeru Sw1atoweJ Ra·
dv Pokoju.
dotychczas w Polsce.
I. Blume, bedaca qościem Pol·
PIANINA NA EKSPORT
skieq 0 Koml·telu Ollro1\ców Poko1u,
WROCŁAW. W fabryce forte- odbyła spotkania z polskimi człon·
p.ianów i pianin w Legn.icy przy- kami Swiatowei Rady PokoJU posłami
prof. St.
stąpl<mo do produkcji drugiej, e<ks- prof. Infeldem,
porlowe 1 partii noweqo tyipu u1a- Kulczvńsk.im, Ost.a,pem Dłuski m, J,
Ozqą-M
;
chalskim,
L.
Kruczkown'.n . Są to tzw. µiam.ina domowe,
o małych rozmiarach, a jednoczoś ski:ln ;. innymi.
nie wy>Sokkh walorach art\"stycznych.
Typw ten
ltJa szC'Z.ególne
.poponlądo'w"
wodzerue
krajach
nadba;łtyck1ch.
li

WARSZAWA (PAP). - W dniu
10 m.arca br. odbęd-z.ie się w Warszawie krajowa narada ak·lyvru
mlodzi~iO<Weqo SD. PrzedSlla<Wici,,.le
kół mlodvch SD omówią na tej nnNt·dzie ódeoloqiczne i orqan i11.a.cyj·
Pawa7.1.e J)0traktowanle pro n.e podstawy swe\ dz.ialalności.
blemów Ligi Kobiet to, wydaProblerot'm dysku~yinvm bed-1
je się naileoszy sposób uczcze formy, m~lo<lv i tre~c ~racy kół
· d '. 8
mlodvch SD, z t1względn1en1em s!'~
ma ma
Marca.
J cyfiki aktualnych
:z;a.iiniteresowań

l

·- -- - -- - -
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kowej zeszpeci miasto więcej
niż ga leria obskurnyc'h, drewnianych gablot, które po dziś
dzień
straszą
przechod:iiów
wspomnieniem
niesławnej
sztampy i sehematyzmu w na
szej dawnej proi:.ag.andzje,
I tak zespól 1abawkarskl „Mlł."
ubiega się o kiosk od przeszlo
dwóch mleslery. Sam kiosk otrzymał od Zakładów Im. tukulńskle·
qo, ~k również 1 ścinki różnych
tkanin. Sa jut śliczne zabawki, a ...
Wydział Archltekturv I Urbanlstvki
duma, Zaś kll•ka kobiet praktycznie
nadal pozoslafe bez pracy 1 zarobku.
Podobnie prredstawta 1111 1pra wa

z zeSooJem

POŁĄCZENIE

ŻEGLUGOWE

SZCZECIN. _ 6 bm. do portu
w Szczecinie zawinąt zachodnionoemieck! stalek „Lothar". Zap.>cząlkowat. ~ reqularn~ komunik:'CJ !l na ltn1t llambu rq. - Szewc. n
- Gdynia - Antwerpia do Rotterdarmu
Ze Szczecina do Hamburga M/S
„Lothar" :utbrał płlrlie kwa~u octoweqo i kazeiny. Będz i e on zawijat do portu dwa razy w ro i esiącu. W len spo.! ób Szc.zecin zyiskat
jeszcze
iectno polqczenie z krajami pólnocno-zacho·dniei Europy.

-

Obok pomieszczeń dJa robot·
ników se-zonowych szczecińskie
PGR przygotowują również mie
szka.nia dla repatriantów powra
cających
ze Związku Radzieckiego orarz. dla oqadników z wo
jewód:z;tw centralnych, którzv
zechcą osiąść
na stałe w PGR
Pomorza Zachod.niego.
Cz.eka
już na nich 250 świeżo wyremon
towainych mies7..kań.
W wielu PGR roootniC'v •amorzumie org811lizują społecme ko
mite<ty pomoc;y repatri.aln.tom.

1vv va dkńtv
OnPqda j po południu na ul. Za·
przed posesją nr 55 kie·
rowca ciąqnika PKS 25166, Waldemar Chmielewski. zam. Pra·s ka 30,
będąc w stanie niel rze-żwym uderzył w słup ~ieci eleJctrvcznej.
W
wyniku zderzenia ciąqnik przewróci! się, sieć rostala zerwana, a slu;:i
skrzywiony.
Pijaneqo kierowcę. Komenda Ruchu MO :ra•brzymaJa do dy<.1po·zyc;j!
•orokur<>tora.
rzew~k.iei
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Gejsze nad...
Biegunem Północnym
(Korespondencja własna)
„Pasażerowie

z Tokio przez
Biegun Północny proszen; są
do samolotu"-miły kobiecy
głos wypowiedział te slo,va
r·rzez g!ośrnki w poczekalni
lotniska w Kopenhadze, I
wszyscy słuchający, nie tylko „biegunowi" pasażerowie,
doznali niezwykłego uczucia. Juliusz Verne fantazjowal o podróży dookoła świa
ta w 80 dni; gdy nad okolicami polarnymi pojawili się
pierwsi ludzie w balonach l
samolotach, cały świat wstrzy
mywał dec'h a dziś ... Pasażerowie przez Biegun„ Ku
puje się bilet i koniec. Tech
n1ka zabiła romantyzm.
Czytelnicy polskiej prasv
wiedzą już z doniesień o tym,
jak nad Biegunem Północ
nym sIJQtkały się dwa samoloty Skandynawskich LL'li:
Lotniczych, zwanych w skró
cie angielskim SAS. Warto
jednak dodać pewne szczegóły, jak się to wszystko od
było i skąd się wzięły gejs7e
nad Bie~unem Północnym.
Pam i ęt<ijmy
jednak,
że
wbrew fałszywej opinii, gi>.:ne są bardzo szanown~·mi i
szanowanymi i'tot.ami, na
podst;nvie tysiącletniej trady
cji jarpońsk;ej speL11i.ają one
tę rolę, którą w innych krajach spełniają artystki róż
nych rodŁajów sztuki srenicmej.
W niedzielę 24 lutego na
lotn;sku Kastrup pOd Kopen
hagą panował ożywiony ruch.
Przed hangarem nr II stał
z dziobem z\Ąrróc-0.nym ku
Ioółnocy czteromotorowy samolot „Guttorm Viking" a w
hangarze zebral się tłum ludzi, zaproszonycb na uroczy-:
stość. Byli tam dygnitarze 1
n.ie dvgnitarze, wszystkich lą
czvło • uczucie przeżywani.a
niezwykłej chwili. Najpierw
oczywiście
przemówienia
(ale po skandvnawsku krótkie), potem muzyka i, oczy·wiście, hslet. Duńczycy kr">c'ha h1 ~:ę w baletach i na te
oka7ię

ca. Tam znajdował się punkt,
do którego tak wielu ludzi
zdażalo i tak wielu straciło
przy tym życie. Biegun Pół
nocny.
W poniedziałek rano na lotnisku
w Kopenhadze witano gości z Japonii. W Tokio witano goścl i
Kopenhayl. Swiat zmn!efszyl się,
kraje Wschodu I Zachodu zblityly się do sieble.
We wtorek poranna pra~a Juń·
ska przyniosła zdjęcia trzech uśmlechnlętych

• Kto pojedzie do Moskwy?

(g)

Polski Komitet Festi1''alowy jest obecnie w trakcie układania ogólnego scenariusza udziału naszej delegacji
w festiwalu. Przew:duje się,
że Polacy
we;mną udział w
11 na 17 przewidzianych kon
kursach festiwalowych. Będą
to: śpiew, konkurs pianistów,
klasa instrumentów smycz-

Smacznegof

Warszawskie ZOO powiększyło się n!edawno o 17 nowvch niedźwiadków. Jedenaście z nicl1 odląnono od matek, karmiąc je
sztucznie i oswajając z ludźmi. Każdy z małych mis'ów do-olaj11
4 razv dziennie po 31J.O !J Mlo d1onej kaszki na mleku oraz jedno Jajko.
Na zdlęclu: pra<:ownłca ZOO - Iwona XIPiopolska karmi Jednego i nlcdż"Ytiadków.
CAP. - fot. Dąbrowi<!cki

prz~·got<>wanv 70~tal

raz z falą widzów wypłynąłem z
boiska, na którym odbywał się
emocjonujący mecz w australijską piłkę nożną. Dokoła jak okiem
sięl{nąć 1><1rkowały samochody. Tysiące aut różnl'j maści a propos: za
granicą są teraz modne wozy dwukolornwe - ustawion~·rh symetrycznie w
s7.cregarh i rzędach, jak żołnierze w
kolumnif' ćwiczebnej. Uwagę mo.ią
przykuła limuzyna, z dużym~ półkoliś
cie na dachu osadzonym napisem:
„Misą
Victoria 1956". Wsiadła doń
urzekającej
urody
długonoga
blondyna, z misternie upiętym kokiem.
- To nasza „gwiazda". najpiękniej
sza kobiela w stanie Victoria - powiedział towarzyszący mi dziennikarz
australijski. - „Holdena", którego pro
wadzi, dostała w nagrodę za. swą pięk
ność i wdzięk.
Niebawem będziemy
wybierać w Melbourne „Miss Australię", ta dopiero dostanie nagrod:;- ..•
„Miss Victoria" okazała się bard7.0
uprzejma, a może w przededniu wyboru ogólnokrajowej „miss" zależało
jej na popularności, dość, gdy zauważyła, że jest obiektem na.szego zainteresowania, swobodnym skinieniem gło
wy I kiwnięciem ręki zaprosHa na~ do
swego wozu, z czego os<>biśde bylem
niezmiernie rad, jako że tre.mwa.je i
„basy" były niemożliwie przepełnione,
jak zwykle po takiej imprezie.

W

. .

północ.
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Lotnisko w Tokio. Minęła godzina 9 rano. 'Vokół slojąr<>ao na
starcie samolotu „Reldar Vi1dnq"
tłumy łudzi. 45 pasażerów czeka
na zaproszenlo do wejścia na pokład maszvnv. al11 pierwszy ma
WeJść pned•lawic!el domu ce•~T·
akleqo, brat cesarza. k!lażf) Ml·
kasa z małżonką. Wlaśnle wychodzą t poczekalni. żeqnaiąc się
z plęcforqlem dzieci, które od·
prowadzał" rodziców aż do maszyny . Wokól parv kslążecel
44 małych, c1amo ubranvch Jla·
nów z uroczvslv:'lll m!naml. Swi·
ta k,le-;la, fak lego wymaga pro·
tokól dworski.
Godzina 9.14. W Kopenhad7P
le~t w 1„1 samel chwili gndz'n"
1.14. riy\I ciemna nor. „Reldar
Viklna" runa na rnrbf Pq l w'nól
ce w1blla sle w l>OWietrze. R<>~
POC'zał sie lol w odwrotnvm kierunku, na spotkani~ samnlot•1,
który zdał~ z Korenbagi. Spot.
kanie nad Biegunem.
•

:f.

•

i

~

do VI s,viatoweµ;o
Festiwalu Młod~ieży

PRZYGOTOWANIA

japoń·

skich. Trzech qefsz, która pr1e·
nad Biegunem Pólnocnym.

leciały

specialny program. Nailepsi
artyści baletu uczestniczyli
w tańcu eskimoskim i tańcu
japońs'kim w tym ostatnim mundurv lotników mie
.nałv ~ię z pięknymi strojami l?cj~z.
Potem rnanP nam już sło
wa z gJnśników: Pl'!sażPre>
wie co To-kio ... PunktualniP.
o t!odzin i~ 11.50, ~·rzv ws na nhłel
slon..,.:z:npj poe:od:ziP.
.,Guttorm Viking" wzbił sie
w powietrze
poszybował

na

dziewcząt

• Z czym wystqpi delegacja polska?

Po drodze, 11a skrzyżowaniu ulic,
zatrzymało się koło nas auto z konkurencyjną „gwiazdą" i napisem „Miss
Western Australia". W Melbourne trze
ba czasem czekać kilka minut, zanim
zapali się sprzyjający sygnał świetlny.
Mie.łem więr sporo czasu, by porównać obie „miss".
I gdybym miał uprawnienia jury, z miejsca bym przyznal nagrodę jasnowłosemu aniołowi
siedzącemu koło mnie przy kierownicy. Ale sędziowie okazali się bez serca: w kilka dni później. w ogólnokrajowej eliminacji, zwyciężyła. zupełnie
Inna „gwiazda": „Miss New South
Wales". Nowokrl"owa.na królowa picknoścl Australii, 21-łetnia June Finlayson, poza honurową sza.rfą i symboliczni\ koroną otrzymała czek na 7 tysięcy funlów oraz bezpłatny bilet I
diety na podróż po Europie.
Ale wróćmy do na~zej gwiazdy, która dowiedziawszy się, że jestem dzien
nikarzem z dalekiej (I nieznanej jej
nawet ze slvszenia) Polski, zaproponowała ml pokazanie różnych riekawoslek w Melbourne. Upewniwszy się, że
meta wycieczki po mieście będzie
przed domem, w którym mieEzkam,
skwapliwie przyjalem propozycję, czekaj~c z ciekawością co też nasamprzód pokaże mi „gwiazda".

wym rozważana jest równie~
sprawa ubioru nasze.i delega
cji. Członkowie Komitetu Fe
W ostatnim czasie coraz więcef czytelników zwraca się llo
stiwalowego uzależniają jenaszef redakcji z prośbą o Informację w sprawie motllwoścl
dnolite ubranie dla wsrzysituczestniczenia w VI Festiwalu Młodzieży I Studentów w Mokich członków delegacji od
skwie. W tel sprawie zwrócidiśmv się do ~kretarlatu P&lsklego
tego jak wystąipią inne kraje,
Komitetu Festiwalowego, l"kąd nzyskallś.my siereg danych o
aktualnym stanie przygotowań do łestlw;ału l wa.t'unkach uczestPrzeważa tu motywacja, aby
niczenia w de.legacji.
śmy w r.orównaniu z innymi
cielegacjami nie wypadli jako ubo<i~ krewni.
kowyclh, dętych, bal~t i tań stiwalowego. Zajmą się tym
już powstałe, względnie poce ludowe, muzyka jazz.vwa
Nie jest to wprawdzie
wstające wojewódzkie komi
i nowoczesny taniec baletokwestia zasadnicza, lecz nav.ry. Niezależnie od tego de- tety festiwalowe.
szym zdaniem nie ma żad•
legacja polska urządzi 5 wynych dootatecznie prze.konyCzy
istnieje
możliwość
staw artystycznyc.h fotograwających przesłanek, by wyudziału \V festiwalu turystów
fiki, filatelistyki itp. Przedawać blisko pół miliona zło
indywidualnych,
którzy
g<>to
widuie się również udział w
tych na wątpliwej wartości
festi~alu ze strony polskiej wi by na.wet byli sami opl~ cele reprezentacyjne. Można
cić koszty uczestnictwa.? tea•tru lailkowego,
zesipołu
by w zamian za to pomyśl~
chóralno-tanecznego i stu- takie pytanie foQ<StawiliśmY o jakimś charakterystycz..
naszemu
rozmówcy.
A
oto
je
•
denckiego teatru satyrycznym szczególe ubioru, który
nego, prawdo);'Odobnie Bim- go wyjaśnienie.
by nadawał naszej reprezenBomu.
- Od dłuższego czssu za- tacji jednolity ch?rakter i
Niemniejszy będzie nasz sypywani jesteśmy lawiną wyróżniał ją spośród innych
udział w konkurencjach spor
listów od osób indywidual- uczestników. Tak wystąpiła
tQl\vych.
Prawdopodobnie nych a nawet grup kolarzy, na I•rzykład na festiwalu
i:portowcy nasi obsadzą 21
motocyklistów i innych, kt.6- warszarwskim delegacja islan
dyscyplin męskich i taką sa- rzy pragnęltby wziąć udz:ał dz:ka, której czerwone, weł
mą ilość żeńskich.
w festiwalu. Wielu zgłasza niane czaipec7.ki wyśmieni
A teraz Po tych ogólnych się nawet bezipośrednio do cie wyrÓ'Żniały członków ded.a.nyc'h garść informacji o
Komitetu Festiwal01Wego w legacji. Inną jest rzeczą d<>możliwościach udziału w feMoskwie a nawet ambasady piltwW1arnie, by w tak.im wy
stiwalu. Jak nas pomformo ZSRR skąd obrzymują grze- padku polscy delegaci ubrani
wał członek sekretaTiatu Ko
czmosc1owe zaproszenia do byli estetycznie i odpCYWiemitetu Festiwalowego, prze- uczestnictwa. Niestety trze- dnio do chaa.-akteru festiwiduje się. że delegacja na- ba tu powiedzieć, iż ze wzglę wal.u.
sza obejmować będzie 1200 du na brak dewiz możliwo
Jak wiadomo przez krd
osób nie licząc sportowców ści WYjazrlu dla tych osób
i zespołu cyrkQwego. Dele- praktycznie nie istnieją. Do- nasz w końcu lipca przejeż.
gaci zgłaszani będą przez po datkowe trudności sprawia d7lać będzie wiele delegacji
szczególne ore:ani,zac.ie s):>Ołe
również ograniczona możli
udających
się dv Mookwy.
czne jak ZMS, ZMW. ZHP i wość zapewnienia wiekszej Ze względu na skrócony czas
zrzeszenia studenckie. Pe- ilośc; osób od~·owiednich nowna i!o§ć miejsc zarezerw0- clegów i uczestniczenia w im przejaz.du pociągów tranzywana zoota.nie dla prze<lsta- prezach fe~ti:walowych. W towych nie przewiduje się
w:cieli Polskie.i Akademii tej sprawie toczą się wpraw- bardziej uroczystych powi•
Nauk. TPP-R oraz WojS1ka d7.ie jeszcze pertraktacje ale tań. Nieco maczniej:517..e for•
Polskiego.
We wsrzystikich nie ma wiele nadizdei na ich
wyioadkach o:bo"\viązywać ma pozytywne zalatwienie. Jedy my i:·rzyb1erze tylko powita•
całlkawita lub c1.ęściowa odna więc realna droga do u- nie sztafety młodzieżowej,
platność uczestnictwa w feczestnictwa w festi.wailu po- która przebiegać będzie przez
stiwalu w wysokości od 30 lega na zgłoszeniu poprzez nasz kraj; sklladać się ona bę
do 100 proc. Dla po'krycia ko odpowiednią org.anlz.acje we
sztów wyiawu prze-widuje dJu~ centralnego klucza u- dzle glównie z przedstawicleli młodzieży Beneluxu.
s\ę różne formy organizowa
st~loneiio dla każde; z ni~.
z. J. KOZ.
nia s.polecznego funduszu feW Komitecie Festiwalo(Obsługa własna)

Zajechalf~my pn:ed kościóL

Myśla

moja towarzyszka chce mi zaimponować
ja.kimś
stylem minionej
epoki, ale ta nieoczekiwanie spytała:
-Cz~· u was, w Polsce, tańczą rork
and roll?
- Owszem. taniec ten zdoby-wa sobie pottula.rność.„
- Ale u nas tańczy się go w koś
ciele!
To mówiąc, wskazała na barwny
afisz, rozklejony na murze świątyni.
Rzeczywiście, plakat zawiadamiał, że
„w nadchodzącą nied;r.ielę po nabożeń
stwie, które zostanie odprawione o
godz. 12 w południe, wierni będą mogli miło spędzić cza.s na tańcu przy
dźwiękach d-0borowej 01·kiestry".
łem, że

Dwa

oół

. .

m1es1ąca

Melbourne a sąsiadującymi z nim kopalniami złota. Dlggersl przyjeżdżali
tu przepijać znalezione pod ziemią
skarby„.
Naprzedwkn wodopoju miet!cl się
Jeden z oddziałów fabryki samochodów Holdena. Na bramie napis - poszukiwani są pilnie robotnlry. Pytam
„gwiazdę",
czy mógłbym tu dostać
pracę.
Przygl14da mi się od stóp do
głów, przez chwilę zatrzymuje W1;rok
na mym myślącym czole I pyta ile
mam lat. Usłyszawszy, że czterdzieści
cztery, odpowiada:
- Ale musi się pan pospieszyć, bo
po czterdziestce piątce nie przyjmują
u nas do pracy „.
To Jedna z oaJboleśnleJnych spraw

Adam Ochocki

w Australii

Gwiazdy patrzą na nas„.
(Od naszego wyslannika)
- Ale chyba nie w kościele?- spytaIem zdumiony.
Asystujący nam dziennika.r.t wyjaśnil, że tańce odbywają się nie w r.amym kościele, lecz w przylegajj\ceJ
doń sali i że to jest bardzo popularny
w Australii zwyczaj zjednywania sobie nowych za.stępów wiernych, stosowany przez licznie działające tu sekty.
„ro nabożeństwie - rock and roll" oto popularne ostatnio wezwanie, na
które śpieszy mnóstwo osób, zwłaszcza młodzieży. Sale przyk-0śclelne wy·
najmowane są zre...;ztą na różne lmprezy o charakterze rozrywkowym, co
znakomicie powiększa stan majątkow~·
świąly1i, będących jak się okazuJP
- „na· wlasnym rozrachunku".
Przy jakimś placu w dzielnicy Caulfield gwiazda zatrzymała wóz i zaprowadziła mnie wprost pod.„ wodopój.
- Tutaj pojono kiedyś konie, którr
szły w za,przęgu. Gd~· w Melbourn<"
nie , było jeszcze samochodów, kurso·
wały tu tylko konne wozy. Takim po·
jazdem jeżdziła tet. Lola Montez. Par
wie kto to był?
Kochanka jakiego<
króla z Europy, tutaj też miała bogaleg-0 przyjaciela.„
Z tabliczki umieszczonej nad pamiątkowym miejscem wyczytuję,
z~
przy wodopoju tym zatTzymywały się
przed stu laty „coneyanee", zaprzężone w szóstkę rączych koni, które u-

bytowych

w

Australii. Pracodawcy
u siebie starszych robotników I gdy tylko jest okazja, pozbywają się ich,
a o przyjęciu do
pracy mężczyzny kolo pięćdziesiątki
lub kobiety kolo czterdziestki nie chcą
,;łyszeć.
Zresztą
wystarC'.cy przejrzeć
Jakąkolwiek gazetę, by zobaczyć mnósiwo ogłoszeń !:i.klej mniej więcej
treści: „Szofera do łat 30 natychmiast
przyjmiemy", „Technik budowlany 4o
lat 35 może się zgłosić", „Niańki do
freblówki w wieku lat 3~35 p-0szukujemy", Nawet nianie nie mogą być
starsze, choć przecież wymag~ tego
ich zawód.
Na ten temat rozmawiałem często z
ludźmi zajmującymi różne stanowi>ka, pracującymi w różnych za.wo<lach. Strach przed starością Jest tutaj powszechny. co będzie ze mną,
;dy skończę pięćdziesiąt lat? _ zastaia.wiają się ci wszyscy, którzy nie
uają odłożonego kapitału, by spokojiie oczekiwać ~ta.rości. A gdy się już
raz straci pracę z powodu wieku,
iróżno potem szukać Innej. Dla młol:;ch zajęcia jest bez liku, starszych
idprawla się z kwitkiem. Stąd ta.k
hardzo p-0pularne w Australii wypadki
„odmła.d'Zania się",
to znaczy fałuowania dat urodzenia„.
Gdy ta.k ~nuJę rozmyślania. nad tą,
ciemni\ niewątpliwie stroną austra.IU·
skiel'O dobrobytu, samochód nasz zaniechętnie widzą

łrzymuje się na podmiejskiej drodze.
,.Gwiazda" pokazuje mł rząd sa.mochodów, stojących Jeden za. drugim.
Na szybach na.plsy: „Okazja! Do sprzę
d&nia u".„ i tutaj następuje cena.
Ciekawa rzecz: decyduje: o wysokości
ceny nie stan wozu, a.ni nawet jego
marka, lecz„. role produkcji. Na wła
sne oczy widziałem autentycznego
Rolls Royce'a za 200 funtów, gdy Austin z ubiegłego roku kosztuje Już
r.OC>-600 funtów.
W City moja towarzyszka pokazała
ml piękne wystawy I nowoczesne domy, potem chciała ml zaimponować
ogrodem botanicznym, ale ponieważ
już
tam byłem, zawiozła mnie do
chińskiej restauracji na Little Bourke
Street, wreszcie zaproponowała. mi obejrzenie programu „Variete", ale że
I tam już byłem - stanęło na wyciecz
ce wzdłuż rzeki Yarra. Zgodziłem się
z ochotą, gdyż Jazda taka dostarcza
mnóstwa. wrażeń.
Był już wieczór.
Szeroką
jezdnią
posuwały się trzema strumieniami samochody W1;dłuż białych namalowanych pasów, świecących wieczorem
fosforycznym światłem. Na.d brzegiem
rzeki siedzą zakochane pary. Pyt.am
skąd mies21kańry
Melbourne czerpią
wodę, czy może z Yarry. Tu nareszcie otrzymuję wyczerpujące Informacje, jak się bowiem okazuje moja towarzyszka pracuje w biurze eksploatacji wodnej.

Otóż Melb-Ourne,

miasto ogrodów,
nad racy fiki em i choć przecina je rzeka, przeżywa duże trudności wodne. Wodę do picia czerpie się z
rozmieszczonych wokół mia,ta jezior,
do których spływa.„ woda. deszczowa.
Zanim trafi ona do domów, rzecz oczywlsta. przechodzi przez filtry. Gdy
nadchodzą upały, poziom wody w jeziorach raptownie obniża się I wladze wprowadza;ią rygorystyczne ogranlczenia.. Od 6 rano do 8 wieczór nie
wolno polewać ogrodów a.ni przy pomocy weżów gumowych, ani przy pomoc;v
wiatraczków
wodnych tzw.
„sprinklers". ~rówczas w radio rozbrzmlewa miły głosik towarzyszą,cej
ml „gwia.zdy", która z ramienia sw&go przedsiębiorstwa co kilka minut
nadii.1e apele wz~ające do oszczędzanla wody.
Po lewej naszej ręce Yarra toczy
swe mętne, pełne resztek z apretur,
wody. Rzeką płyną stateczki, w wodzle odbija.Ją się różnokolOł'owe §wlana reklam ulicznych. Nad na.ml granat1twe niebo 11ustralijskle, usiane mtllt.rd•m nie oglądanych w Polsce konstelacjl gowlezdnycb z połyskującym
jasno „Krzyżem Południa" „.
choć leży

Niedziela, mlnęła godzina
22.00. Słuchacz.e radia i personel w'.elu lotnisk czekają
z napięciem. O godzinie 20.30
ii;łównv obserwator SAS na
lotnisku w Kopenhadze podał do wiadomości, że samo
lot lecący z Tokio nadrobił
14 mi-nut, nat-Om':ast samolot
z R.oper..ha.gi ma 6 minut oPóźn'enia. C7.v więc spotk11.ią
~'ę, Jak wplanowan<>. dokła
dnie m.d punktem B;eg;una?
Od czegóż jednak r2dio i do
kładne instrukcje dla pilotów.
Wszystko grało, wszystko
szło I>re-cyzyjnie. jak w ze~arku. o ~cxl7ini.e 22.30 na
Wysokości 3.500 metrów samoloty min-eły .s:ę w odle!!łO
~~~ okolo 300 metró.w od s;:-b1~. Poct nimi rozctą~.ała ;;1ę
trzymywały stałą komunikację między
e73tre-<:na lodQwa równina.
oświetlona blaskiem księży- ""~""""'"~~~....~ ....~ ...~-...~'~~~-"~~ ......_...~...~~~~ ~~~ ....~ ...~ ......~ ..............~„~!"'~~ ...... ~ ............... _ , , _ _ _" " " " " " " ' -·

~
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bieliznę

Po

f'

111

Handlować to my się nie
prOszę
nauczymy,
prędko
władz handlowych, jeżeli bę
dz;emy kłaść naci•k na utrzymanie fi.kcii. ktćrej nikt
prócz samych władz handlowych poważnie nie bierze.
Za taką fikcję uznaję 0s<J\\"szelkiego rodzaju
b;ście
sklepy wzo1·cowe i prol:>lemo
we. Praktyk:i uzas.a<:lnia te
nazwy z dużym poczuciem
humo1-u. Bo istotnie „ww•rcowy" nie jest do naślado
>rania, a problemowy nazywa się tak chvha dlate!!O, że
zacp?trzen:e półek i klienta
;e;;t pmble-m!Crn nic J<ida. I nie
ra7. pcs:i:rzególne .• 1<1epy pro
nas rekla·:
blemowe m'aly
mę w rubryce „Pod ostrym
k;item".
Dz;ś znowu ZJ cC'l złośli
woki biore ~obie sklep problemowy Piotrkowska 100bielirna dam•ka.
Starsi ln<lz~11nie do dziś
dnia nazywają ten sklep .,pli
halowskim". By! to bowiem
sklep, gdzie Plihal sprzedawyroby
sławne
wał .swoje
bieliźniane. Sklep ma, nieste
ty, t.vlko tradycję, bo zaopa
trzenie - zgodnie z n.azwą
problem. Ale istnieją wszyst
k ie s1.11me, że tak powiem,
zn.aaenia
!'('aktywowania
sklepu.
Istnieje od niedawna mą
dre zarządzenie Min. Handlu

u

Ta wd1!ęczna para !pacerowala w tib!egly wtorek po ulicach
nasze110 miasta. Poczucie humoru Io rzecz watnal
Foto L. Olejnicza.lc:

Przus1owie mówi: „Wszystko jest dobre, co się dobrze
A ostatki lódzkie
kończ11".
czy jak ktoś może tnoH -tradi,1cyjny „podkoziołek" tak wio.foie się nkończyłu.
Swiadczylv o tum nabite
pelne
lokale rozT')Jwkowe
kina i teatr11, przepelnione
do pófn11ch godzin - jak nigdy - kawiarnie.
Wiele lokali łódzkich bvlo
pozamykanych już o godzinie 22. Komu za! tidalo się
wejść do „Malinowej" (jedunego, niestet11. na poziomie,
lokalu w naszym mieście> · napotykał tu nowe trudności: jak zdobyć !tolik, Jak
zwrócić uwagę kelnera ..•
oblani „ostatkaRzęsi.foie

uwaga kandydaci•
'

na

StU

dia

WieCZOrOWe

.1 zaoczne P. Ł.

Badania lekankle dla kandydatów uhłe!Jalących 1łq o priyJęcle
na I rok 1tudlów wieczorowych I
1aocznych

Pol:technłkl ł.ódllklel hę

w cią!lll marca br.
• l(andydaci powinni telelonicin!e

dą odbywały słq

lub osoblicle uzqodnlć z Zeapoletn
Lecznlczo-Prolllaktycznym dlil Jludentów (ni. Trau11utta 5, tel. 216-95)
mlf'jsce, dzień 1 godtlnę bad•u\.
Punkt Informacyjny na Po11tecbnlce tódzldef dla kandydatóvt
studia dla pracułącycb udziela lnlormacJI codzlennln w g<>dz. od
do 18, tel. 399-80, wewn. 201 (• nie
202, jak było mylnie podano poprzednio).

nal
t7f

W A.ZNE TELEFO.'IY
PoJ!(ot. Milicyjne 25.'l-:~3
Pogot. Ratun.loowe 254-44
Straż Pożarna

wym" potem uwijali się kelnerzy tego dnia gorączkowo
jak nigdy! Nie pomoaly najgorętsze pertraktacje :.: kierownikiem lokalu, ani najwymyślniejsze fortele. Miejsc
nie było.
Ta.k oto ten, kto liczył na.
zjedzenie kolacji na. mieście,
zawi6dl się srodze. A trasę
via: „Malinowa", „Halka",

„Tivoli", „Sim"
cz11ć

„Mięsopusty chcą

buchnie o s1ódmeJ

CObr.
POWSZECHNY
Stalinitrsdu 21) Jt, Hl
•• Celestyna." do·zw. od
lat 18
ML.ODF.90 wt:DZA [Me
muszki 4a) meczYtlnY
„PTNOKJO'• IKo!>i"rnJka
16) Jl.. 1_7 ·:Bls~orla cała o ni,~b1C11k1ch ml·
R'dałach

ARLEKIN" (Piotrkow" ska 150)„it. 17 „ D z lkl e

labedz~

A
••(}ZE
•

fm.

MUZEUM SZTUKI (Wł~
ckow~kiego 36) czynne
lt 14-20
UZEUM · AJlCREOLOM GICZNE
I ETNOGRA
FICZNE (Pl. Wolno14) czynne 11.
ścl

nr

11-18.

-

łł K.,I NĄ 4t
BALTYK (Narurowlc1-'l
20) „Tata, mama. moJa

W tej sytuacji Zakłady im.
Głażewski-ego zaproponowały otwarcie s·wojego sklepu ...

handlu m iejskiego.

KATOWICOM. Rzecz jasmt,

Zakłady

które

zezwalające

produkują

taką

samą

bieliznę

jak d.awnlej Pliha!,
wystąipi!y więc z wnio·skiem
do Zarządu Handlu, żeby
przeznaczył na sklep fabryczny dawny sklep plihalC>wski - Piotrkowska 100. Dyrekcja obiecała, że zaopatrze
nie tego sklepu przestanie
być prcblemem, bo"icm zakła
dy oo miesiąc d:;iwać tam bę
dą ma•ę towarową z i·rodukcji
ponadplanowej wartości 500
tys. zł. Bielizna i bluzeczki
(jedwab i stylon) damska, mę
ska i dziecięca. A więc to, co
w Łodzi jest bardzo poszuk.i
wane.
Obecny właściciel „problemu" Centralny ZaTz.qd PrzeDziewiarskiego zgamysłu
dza się na przeniesienie swe
go sklepu do innego lokalu ze
' 7:ględu na trr<:lycje sklepu
~pod numeru 100 i okazję, ja.
ką st.anowi dla popr.:iwy zaopatrzenia Łodzi inicjatywa
racly robotniczej z Zakładów
im. Głażewskiego.
Ale Zarząd Handlu jak n'..l
sejmiku rzt'kl:
sz!ac~k:m
„ veto" i nawet nie uzasa<:lnil.

Fitelberga) oraz Etiuda na

A wieczorem śpieszono si P orkiestrę Henryka Czyta. Soll!łtą
,'I koncerht będzie znany planista 'fa.
na osta.tm w karnawale baL densz Zmudzlńsl<i !aurea! IV Konmaskowy urządzany najczc- ,I kmsu ChO'pinowsklego Wykona on
d h Hl
•
N
1
.
•
·
:
z ork ~~lr'I „ ~ce w ogro ac
k1ej prywatnie w domu.
Ano cóź, tradyc~i sta.to sio szpanll De Fa.li. Dyryguje HenryK
r.zyż.
"'
'
(dor)
LU-GA
zadość.„

I

C01!ldite?KiEM
bohater" lt (9.30 oraz

film dokum.) 12. 14. 18
(20 oraz tilm de>kum.).
Program dla najmł<.d
szych: „Odważny zając". „Niegrzeczna fla
Balka o pfenusia"
sku" ~. 'is. "i7
DWORCOWE (Dwonec
Kaliski) „Nietoperze".
„Wspólny
„Pożary".
dom". g. 9. IO, 11. 12.
13. 14. 15. 16, 17. 18. 19.
20. 21. 22
Mt.ODA GWARDIA ('Zie
lona 2) •.Skarh" dozw.
od lat 7. Jt. IO. 12, 14.
„La Slrada" dozw. cd
lat 18 g. 16. 18 (20 oraz film dokum.)
MUZA (F.Jbianlcka 179)
„Człowiek na ton:_P"
dozw od lat 12 I(. 11!.
dofil
18 (.;,.

m
• "" oraz
kumentalny)
PIONIE:. CFrancl•zkańska 31) „Ona .a.ńczyla
.Jedno lalo" dozw. ocl
lat 18 J{. 14. 16, 18 (20
oraz film d~kum.)
POLONIA rPiotrko.1:'.sk'.1
6a71 „lddea lnl m az 1-0
'
oow. ~ 1a·• 16 g.
12.30. 1:>. 17. 19. 21
S)
.
.
(K
"J
POK v
az1mieri.a
„Male Jasne" dozw.
od lat 16 I(. (15 OC'az
film dokum) 18 20
'
.
'
1 MAJ A (Kilińskiego ł 78)
„Ludzie w bieli"
do.zw. od Lat 18 11.
15.30 17.30, 19.30
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ZOO w

kłopotach

inwestycyjno -personalnych
i zakup 'ZW'ierząt do celów nault,,.
Prawie milion z.lotych prz:ewlwo-badawczych kosrtu'e państwo
dziano w kredytach inwE'stycylnych na rozbudowę lódzkieqo h wiele.
Sk.
ZOO. Wiecej niż połowę t~i
sumy kos:itować będz'e urząd'-'!-, nin i budowa magazynu or11z
~- oo~®·
kuchni d1a :ewierząt (ob'rJ<t i'n
•
o
jest koniec10v r.e wzg!C'<lu n.i I
prymitywne wa1unk1. w 'jakich t>·'
becnie przyqoto vywano pe>karm1.
dwoescie tniecy zlot) eh o•zto/:~[ku
wać bP;dZ:e doJ,oń::.zenie bndowy·
.., 11
wyh'equ i l>llWilonu dla malp
W dJls~ym ciaqu uzbrajać si~
bE:'<i?>ie nowopozyskany 9 ha teren I~§§§
oqrodu"' u.-.:4ctzenfo woc1no-kan-1·1:
lizacv1ne, Ta in·.o;pqycja ko~z:o 
wać beclxiP około 10!1.000 71 i m~
9. 11!. w Klubie MPiK o qod1. lł,
,. ,_ z okaz i I premierv w Operze tódz·
bvć nkoi1c1ona w tym roku.
1aleln;e od teqo już sy•teme~1 klej „Madama Butterfly" Pucclqosoodarrzvm pnP.widujt' ,;ę bu- nl'~o odhęd1le się specjalny wirdowe ścieżek i •lróq om.z 7, drz 0 - czór, na który 1loia siq naJplęk
wienie nowo:>02ysketn('flo IN<>nu nif>jsz" wvlątkl tel o;>ery w '''Y·
tal:, by na począlku 19511 ro:.C>t konaniu Stll'stów, chórn I orkiestry
można tam rozlokować zwierz1;ta Opery Medlola;1slr 1ej „La Scala".
w wybieqac"'1 i klatkach.
Ws!ęn I słowo wlążace: red. BoJednakże dla u:rzvman!a na tlo- leslaw Dusla 1:1ewlcz. Wstęp wolny.
brvm po'Zliomie organ.•zacyi nym
ogrodu zooloqicweqo oraz zapeTurystyki Kolarskiej
K010lsla
wnienia opieki nad zwie1-,ęota.:i1i
konieczna iP~t szybka nominacja PTT-K w torl1I 1aprasza na „czwar
w dniu 7 bm.
krajoznawczy"
tek
dyrektora łódzkiego ZOO . .JesteW llT<>!lramle gawęda o turysty·
łmy zdania, to na Io stanowisko
powinien być przez Prez. RN po- ce kolarskie{ oraz lllm pt. „Mama,
wolany człowiek, który posiada tata, mola tona I la". Początek &
organl7acvjno-Hd- qodz. 111, w lok~lu PTT-K przy ul.
duż'l z.dolnCtł<:-1
mln!'ttracyJnł!, ll z dr11g1e1 stron~ Piotrkowskie! 102a.
wykształcenie 1nil'nieryjno-1o(lfechnicznc, by w należvty spo~ób

W

z

• h
danltl.C

• * •

W związku z ustawą o do-

puszczalności pnerywania cią

SPROSTOW ANIB

poprowadzić tę placówkę.

artykułu o on·
nqród zoo.loq1cl.lly w dz>iale ho-I c:zędzantu wkradł slą błąd. Osiczęd
dowlanvm ma w'ele osiągnięć ti noścf vt skali k?ajoweł wynouą
lc>st przodującym wśród u11mvch o- około 2 miliardów 600 mlllonów
qrodów zooloqJ.cr.nycli w kraju. złotych, a nlo lak mylnie pod<tno
Tvch O>!ąqniic:ć nie wolno w hrl- - 2 m!l'arrlów r, m lionów z]olvc1'.
nvm wvpadku wip:nzepa.ścić rh~ć- Za lrn b'<;1 przepraszamy naszych
by z tcqo wzrrlędu, że utrzyman:e czytelników.

Trzeba

wiedzieć,

że

łód~1ci

Do wczoratszeqo

Konkurs karnawałowy

IM
lUś
t
<Jak
1 d
le.li. nas ęrnT" <most m\,1 d t·
e zy
owarzys w~
ane
cy
Powszechne! wvkazah duzc> tnlcjatywy w tym kierunku. Odbywały
~fil t odbywaja pogadanki w tabrvkach, snntka·nla x h•karzami ptzy
kolach Llgt Kobiet lip.

Łódzkiego"
w opracowaniu Gwidona Miklaszewskiego

„Orbisu" i „Dziennika

· rouz.erzy la
a k cJn

.o;;;ę o nową, bardzo konkret!'lą
formę, mianowicie z dnieim 1
m:arc'.-1 t>ta·r aniem Zana-du Służ
by Zdrawia pr:zv współudziale
leka.rzy ~.pecjalii;tów-ginekolo
gów została otwarta przy Cen
trałnej Poradni Macierzvństwa

(Zgierska 26)
„Czerwone I czarne"
dQZW, od lat 16 g, 14,
18
Repertuar spoUwaga:
(że
PRZEDWIOSNIE
rządzono na pOdstawJe
romskiego 76) „Berlliikomunika.t u Okrę~c I ZdJ•owia Dziecka - Poradski romans" g, 16. 18.
wego Zar•ądu Kin.
20
nia Swia<lomego l\'Iacienyń
• Zró stwa..
• * (Park
ROMA (Rzgowska 114) PAl.MIARNlA
Lek.a:r7e przvjmui:i w
„Julietta" dozw. od
dliskal czvnna gojz. niej od godz. 16 do 19 w lokalat 16 g, 15.30, 17.30
10-18.
lu przy ul. Moniuszki 5.
(19.30 e>ra2 film doku- ZOO
- czynne 1. 9-16
mentalny)
I.
SOJUSZ <Nowe Złotno)
„Maż dla Anny Zat- Dyżury apłeH
cheo" dozw. e>d lat :s
1
d
1·
h
g 17 19
o. r. Sts tn!«"a u ~~·
SWrT. CBałuck.I Rynek)
„Vivere in pace" dorz.w. r::,ab1anlcka 218, Ja.rac:..a
od lat 14 iz. (15.30 oraz 3-· Główna 50. Kopem!
ka 26. Pi.otrkowska 67,
film dokum.) lB. 20
STUDIO (Bystrzvcka 7 ·9) Plac Knścieln:v 8·
AS Al. Kościuszki 48
CZWARTEK, 7 l\lAitCA
..Nikodem D:vzm:i."
dozw. od I.at 16 I(. pełni stałe dyżury nocne
IS.IO Pieśinl i tańce Polud!ll.i<>16.45. 19
wej Afryki. 15.30 Dl.a dzieci DYŻURY SZPITALI
aud. sl.-muz. pt. „Spiewamy
STYi.OWY fKiliń•klev.r,
Pole~!e piosenki i sluchamy muzyki".
Położnictwo:
12ąl. „A~I ~aha I 40 ro 7
boJnlkow • dozw. od Szpital im. dr Maduro- 16.05 Koncert orkiestry. 16.50
lat 16, g. (15.30 oraz wicza. ul. Krzemierde- „Grypa'; - pogad<ITTka. 17.01 (L)
eka 5. Sródmieście. Sta- Audycja dla mlodzieży. 17.15
film dokum.). 18, 20
(L) „Runda z pios..,.nką". 17.35 (L)
TATRY (Sienkiewicza 401 rom_Jeisl~a I Widzew Szpital 1m. dr H. Wolf. Plllskie pieśni i piosenki ludo„
- ul La"iewnicka 34-3B we w wyk. zespołów i solistów.
„Poznane noca
"' I Ru~a - Szpi-·
·
dmw cxl lat 18 g 16 Chojny
18.10 (L) 'f,ódzk.i dziennik radJo18 -120 oraz film d~ku·'.
~~1ei.m. ufunC~~f;~~k~: wy. 18.35 Muzyka i aktualnoki.
mentalny)
WT!U.A (Tuwima nr !) dowsklei 15. Baluty - 19.00 Aud. poetycka - wiersze.
„Dym w lesie" doz w. Szpital im. dr H. Jorda- 11l.10 Koncert życzeń. 20.23 Kronika sportowa. 20.35 Wiąuiill.ka
od łat 12. g. 9.30. 12.10, na. Przvrodnlcza 7-9
14 · 16 · l8. 20
Chirurgiii: Szpi1+al im. melodii z komedii mu<tycznej
WOLNOSC (Przvbvszew dr P irogoina, ul. Wól- „Kxól włóczęgów". 20.00 Muzyka fa.necm.a. 22.00 Alba.n Berg:
sk.iego 15) „Król ~·~ cz:iń•ka 195.
,;woozeck' - op~a.
od 1 16
b · d
at · Interna: Szpital Im.
aw1" ozw.
g, IO. 12. 14. 16, 18 dr Jcin,cchera, ul. MilluTELEWIZJA
(20 oraz film dokum.) nowa 14.
Ozwa.rtek, 7 marca
Lar:vngolo:ita: Szpital
Wf,OKNIARZ <?róchnlGodz. 19.00. 1. Kironiki filrnoN B I' k'
ka 16) „Zagubione me .
1 we „United Plre.>G". 2. Lowca
lodie" dozw. od !ilt im . . : . ar ie iego, J.
audycja o Wycz.ół
światln
14. g. 9.30, 12, 14.30. Kopcmskiego 22.
Okulistyka: Szpital !ro. kowsk.im. 3. Film fabularny pro
„Wita.I nam Mr Marshall" dozw. od lat 14 N. Barlickiego, ul. Kop- dukcji polsk.i.ej pt, ,.Ml~dość
.
Chop i.na"•
a. 16.30, 18.30, 20,30 cińskiegc 22,,
ZACHĘTA

„ • k"
„ BI .zn1a
dntu 1 marca

otwarto wŁodzi

·
O s t a t mo

Zo.Ta.

orem;era IP-i k0:-i~rlii ktn·<1 przvqo·
s.posób Katowice !ował
respól teatru jako przed taotrzymują z Łodzi piękne rze vrien!e poza.planowe,
czy. Znkl. im. G!ażewskieiio
AndrzejMv!lka,
Ja<lwi~
Grai~:
.
starDJą się o ponadplanową Boq. Czosnow>ka, Eng. Nowowrnjprodukc.ię, a łodzL:m ;e mogą ski. Janus3 Sciwiarski. Zb. Niew·
sob;e palce oblizywać. BIJ r ~•. L. Andrzejew~ki, B. Mar 1r.n.
ch<Y;iaż sa"Tl m'n'ster M;nf'r frrcżvs~rowal E. Nowowiejski. S::: 0 ,opracował J. Kon<lrac'<1.
n<>1'"Lę
. . . .
.
U~\·aza z.a i:aJp1l~1eJ.SZ~ zndc- •Strona muzvczna i akomp~iarnent
me bezposredn:e wiązanie I A.. p·ndrnss).

W ten

trochę

wzbudzając ogólną wesołośt. Iwaniu

p17.edsięb iorstw detalicznych
z prz<.>mys!em, to Łódzki Z1trząd Handlu opracowuje wla
s..rią tra<:lyc,j.ę handlow : problemo\\·o-wzorco\\·ą ...

że Katowi<:ki Zarza<l Handlu
n.atychmi.ast propoŻycję przy
jął, dr.! \\"spnnialy lokal i zor
Komedia muzyczna w 3 a!;:ta•h
i<anizował bard7.o uroczyste Gazdawy - Stepnia, znane1 !pÓł!ti
otwarcie transmitowane na ąutorsl:fei. hCld7.ie Cf~llns od pią.tku
w Te. trze SatyI'ykciw w Łodzi \V
kr2j.

im. Głażew-sk:iego,

ży, zabieraliśmy kilkakrotnie
głos na temat ZO!'ganizowania
·
· _,_ j" --~ · d
ł · ·
w asc1WeJ 61\.c 1 wswta amia•Jącej, której ce1em byloby chron lenie kobiet od niepożądanej
ciąży. Apelowaliśmy wówc 7..as
le'k
d
12").
pięć
„za
moment
zdaniem,
Ich
.
i
11rzy i instytucj; le~isp~tk.ać zapustnych „przebic- „Monn" Debussy'elJo uslyszymy o
rancow". Maski i diably, pa-/ w najbltlszy piątek i sobotę n.i C'Z~ch .abv pr7 e~ra.wadz 3 h. odjace i pary w strojach z o- 1koncer~ie symlonlc:tnym w Filhar- O:V ty, p~n~ank1, ~i:.ot~P."1!'1 . z
kresu fin de siec!e'u kra'·y!y monli łódzkiej. Obok „M3r.za" w 1kob:·et.am1, informuJąc Je o h •,,. . d -"" , I program!<' znajda się: „P1eśn Rok- gienie ws.pólżycia małżeńskie.
.
wczora3 pn u 1icac„ i oma.cri, sany" Szymanow>klego (w opraco-1 g

„ .

sztorze"

n.a otwieranie sklepów fabry
cznych VOO administracją

Wewnętrznego

Tylko dla kobiet
Poradnią świadomego
no' . - W tych poetyckich,
żarlobllwycb słowach Klaudiusz Dewvrazil swe uwielbienie dla
morza.
macierzyństwa
Genialny kompozytor lrancn•ki

zapusty,
• bn~sy
pa.nny kapusty
Wola sarny, jehnle
I żubrowe pieczenie".„
Nastrój karnawałowy trwul zachwyt swól wypowiedzlał rów·
nl<!i mow4 dźwięków. Morze stało
do ostatka. Przywykliśmy ;ui słq dla nieflo natchnieniem do naco prawda do widoku karna- pisania pot'matu svmlonlc:ineqo.
Na całość utworu składają się
wałowej, rozbawionej ulicy,
upstrzonej pękami koloro- trzy nastrojowe obrazy. Pierwsla
Wl/Ch baloników. W ubiegły Impresja otrzym~Ia tyluł: „Od poranku do południa na morzu". (Dab
.
u:to:ek lód~ką ulicę wz ~ga- 10 Io iirzyjaclolom Debussy'ego J>O
etl Je!Zcze 3eden malowniczy wód do żartu. Zapytani prze-i komelement. Już w popoludnio-1 pozytora czy u1wór im się podoba,
wych godz"nach. można bylo ośw!adcz.yll, to najpiękniejszy jest,
nie

zona I Ja" dozw. od
KMi<.m:· ki~i0eśisk.a1 Mr O 292 -22 łat 12, 11. 9.30. 12, 14.
15
59
1
3
16. 18.15 (20.30 oraz
eJs · __!:_!_ or.
film dokum.)
l'W'llr'\'1l.f'W'tft" GDYNIA (Tuwima nr 2)
Pan kapitan I jego
'"'1: ~U ....

F.STRADA SATYRYC7N A (Trau11utta nr 1)
Jl.. 19.15 „~omba ••~y-

zaH-

Debussy'ego
na koncercie
w Filharmonii

łódzkie

czyli nonsensy

H tylko eto przyjemnego
„Mor:ie !est Jak dziecko, bawl
spaceru. Chociaż na głodno...
A przecież w tradycvjnym się I nie wie, co czyni ... ma drugie,
wierszu o zapustach jest ina. wspaniałe wlosy I duszę ..• priycbodz\ l odchodzi nieustannie :imien,
czej:

8

NO_WY <Wleckowskleg~
la) g. 19 „Szkoła łon
JARACZA (Ja.racza <!'~)
g. 19 „z1ub1ony list
OPERF.TKA
P~STW.
~
(Piotrkow~kR 243)
g. 19.15 „Lalka w kia

mógł

„„1\łorze"

do.„ Katowic

Zadanie 9
~---;

·OJ:8i5·

lddlu

!

l

Podawaliśmy W.am niejednokrotnie, że pewne fra·
g~~nty rysunku dotykają lewe.i i prawej strony ramki 1 przechodzą tym s.amym na inny rysunek Te fragmenty pomogą W.am w odszukaniu sąsiadujących
z oobą rysunków, które u:itawione w jednym szeregu
pozwolą odczytać c2łe zdanie konkur«owe.
Jeżeli dziś spróbujec;e ułożyć obok siebie owe t
rysulllków, które już wycięliśC'ie, mo?..ecie odczytać
ca·ly p o c z ą t e k tego wania. bfidącego rozwiązaniem

konkuirSl.&l

lf I PRACOWNICY

POSZUKIWANI

IfI

DUŻY

Szczecińska

BLACHARZY o wysokich kwalifikacjach na
roboty wentylacyjne i klim.atyz.acyjne zatrudni Łódzkie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych w Łodzi, ul. Wólczańska 158/160.
917-K
Zgłoszeniia do działu kadr.

Stocznia Remontowa

PRZEDSIĘBIORSTWO

PAŃSTWOWE

Szczecin, ul. Ludowa 11/12. Te le fony: 76-26, 86-83, 33-781, 33-235, 33· 226

maszyn parowych
silników spalinowych
kotłów parowych i armatury
robót ślusarsko-montażowych
obróbki mechanicznej metalizacji

.MĘŻCZYZN na stanowiska konduktorów zatrudni Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi. Warunki przyjęci.a: w:ek od
18 do 40 la·t oraz ukończone 7 klas szkoły
konduktora
średni zarobek
podstawowej.
wynosi około 1.200 zł. miesięcznie oraz
Szczegółowych informacji
umundurowanie.
udziela dział kadr i szkoleni.a Łódź, ul. Piotr926-K
kowslrn. nr 77.

INFORMACJI

udziela

dział

techniczno - ofertowy.

BUDKA nowa rynkowa WSPOLNIKA PoSiada!ą
do sprz"!d.ania. Piotrkow cego pJa.c i szopę posw
kuję w celu uru.chomie
ska 237, m. 9
ma beil0tniarm. Oferty
OPONY nowe z det.ka- Biuro Ogłoszeń. Piotrmi 350Xl9 „Dilnlopp" za 1oowska~~„2985"
LABORANTA chemika. - iywnościowca do NUTRIE-6.:mie~ecz;ne 1I mienie na 400~19. lub
pracy w Łodzi, wymagane wyks:ztałcenie śre inne spnedam. Lódź- sprzedam.
Pab1a.rucka WSPOLNIKA do nowc2997 i: W.·l<>'.ronego składu handn:-e, dobra znajomość podsfaw chemii i fi- Chojny, ul. Pryncypalna Tur 208
z kapitałem
dlowego
zyki oraz b:egłość w działaniach rachunko- nr_ 40
rwwy - 50.000 :z.I po.szukuje. _2754 g AKORDEON
wych, prac~wnika z wyżsciym wykse.t.ałce MOTOCYJCL „BMW" 3'.'iO „Weltmei-ste,r" 120 ba- Oferty Biuro Ogloszeit.
Piotrkowska nr 96 pod
mem (chemika lub f.armaceu:tę) n.a samodziel- ccm sprzedam. Wiado· sów. 16 re.e:Istrów
„2810'_'- - - - - - - nego klerownika P,racowni Badania żywności mość, 22Lódź, ul. W•ieu- sprzedam. Tel. 34-0-M
w Powiatowej Stacji San.-Epid. w Radomsku .!>owa · Siel!.l_ir!.skJ.__ itOTOCYKLM 7Zl ..Iż" FRYZJER me.<>ki po„M~1s- 49 sprzedam. Ul. Komu- trzebny. Zakład fryzjff
SAM!?,CHOD - zatrudni Wojewódz.ka Stacja. San.-Epide- kwicz
.. sprzedam. W1a- nalna 2, lluda Pabian.i- ski. żwi•rilu 20
956-K domoqc. Karolewska 23 eka. Przystanek tramwa
miologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40.
------3152 g FRYZJER meski do za(u_ dozorcy) _ _ _2~!_g jowy Marysin
WYKWALlFIKOWANE skręcarki I kotonlar- MOTOCYKJ, „IF A" N>- - - - - - kładu fryzjerskie~o poki 7..atrudni naitychm;iast ZPW Im. N. Barlic- wy sprzedam. Ul. Wie- MOTOCYKL DKW 200 trzebny. Ul. Nowotki 67
przednich
na
SHL
i
ccm
War(konie<!
rn
wiórcza
przyjmuje
osobiste
Zgloszen!a
Łodzi.
kiego w
sprzedam. GOSPOSIA do malee:o
2954 G tel·e~kopach
szawskiej)
d:nał kc,dr w Łod?JI, ul. Żeromskiego 108.
PELISĘ damską. futro Wieckowskiego 13. par- dziecka potrzebna. KiWYSOKO wykwalifikowanych blacharzy n.a męskie - spr7.edam. Ul. t e r - - - - - - 29 80 G lińskiego 133 m. 24
roboty. z ?Jach c:enkich z..aitrudni natychmiast Sienkiewicza 31, m. 16
MOTOCYKL DKW 200
LODO,vi{Ę--„Dfl.iepr" ccm sprzedam. PabianiPrzeds1ę!n<>rstwo Montażu Maszyn Włókien
ce. żeromsl(iego 16 o::I
niczych w Ło.dzl. Zgłoszenia osob:ste przyj- spr1.edam. żeromsk.iego
2006 g godz. 15 ____ 2981 G
B5-7a
949-K
muje sekcja kadr Łódź, ul. Złota 1.
POKOJU sublokatorskie
MOTOCYKl=--NSU 500 MOTOCYKi, ..Iż" I m~ go poszukuje pi.lnie mlo
ccm dolnozaworowy ci.o szy11e meską 31 kl. sprze de małżeństwo. Oferty
OGŁOSZENIA
wózka. sla.n dobry .;pr'.le dam. UL Brzozowa 17, Biuro Oirloszefi, Piotr2959 G kowska 96 pod „3054"
SAD OV\ro<'Uiący z wo-:l::i :;am . ~t~b ~:i.'.Tlienię na m. 44
bieżącą, polowe a.omu 0-i me!sz:;. l,od'.l-Ruda _ul.
MOTOCYKL „WFM" no POKOJ J)-O:§klepowy zaraz murowa.nn szope w Fuc1Ka 24 od god<Z. l;>
1,odzi - sprzedam. Wia SAMOCHOD DKW o~o- wy i „A,~o" sprzt"dam . mienie na pokój z ·kuch
P!':7'.C7.0f,Y z ulamń (28 dorność: tel. 3&'J-36 we rowy - imrzedam. Ul. Wuidomosć, Zarzewska 1nią. ul. Pryncypalna 52
3032 g
2982 g (Chojny)
6-8
roi) oraz 8 mórg ziemi wtcrki i piątki od go- żerom°'k!ego 67
2784 !( MASZYNY - ma~a.rski.P:
w Modlicy kolo Lodzi dziny 16
wi1k. kuter i szpryca d<?
lilP:ll
- sprzfldam. Wiadomość
BUDOWLANY
ŻWIR
sprzeda.nta. W1,~domosc
Il
Lódź. i{ru.cza 14-4
gatunku sprzedaje
dobrym
w
ul. Zamenhofa 36. m. 7
DOMEK muro.wa.ny jed
z własnej ż.wirown.1 położonej
noro::l7.innv 6-izbowv (2 TAKSOMIERZ w do- godz. 19-20.30 _ _ __
kolo R A D O M S K A
pokoje z kuchnią wolnel brym sta.nie kupte. Tel. BIURKO-- małe nowe
2782 g s1>rzC'dam. Nowotki 15.,
sprzedam. Wiadiomość ul. 250-64
RADOMSWZAŃ"SKI
2905 g
- m. ló
Swierczewsldego 48. m. lłlEJON LASOW PAŃ"STWOWYCH
-·
OTO
z
ak)
(krY:SZtal
2755 g NYLON
lł-9. Borowski
CYKI, „Jawa" 350
w RADOMSKU.
p:iczek zagra.m<'mych ku !\I
-------- POL domu (5-izbowy) z pie. Ofert.v pisemne Biu spr7.edam. Lódź, PiotrZamówieni-a należy zgleiz.ać do
wygodami plac 400 m ro OP:loszefi. Piotrkow- ko.wska 35, godz. 16-18,
Rejonu Lasów Pań!ltwowych w Rawarsztat i:usmikarski
Td. ska 96 Pod „2785"
sprzedam.
kw.
domsku ul. W ary ń •kiego '1,
227-89 w ~odz. od_l7-=2l ~Ai\iocaon-:Tfa 8" w MOTOCYKL-500 ccm
bądź do
~tanie kuoię. „Royal" z wi~zkiem spor
PLAC w Lodzi o.kolo dobrvm
to.wym o.raz inne m<>lo~ · t J 321-09
Nadleśnictwa
w· l
k
ll/\I\
cvkle i akordeon 120 ba
w. tanio sprze- . i.ar omo. r e_ ·iNV m
w F o I w a. r k a c h.
Państwowego
Oferty pi;,emn-e SAJ\fOOHOD nowy mar sów. sorzedam. JarAcza
dam.
2ll!l9 g
Biuro Oa.l<:1szeń. Piotr- ki •. Warszawa" kupie. _1 7 , m. 37
CENY ŻWIRU
cen\·
P-Oda111iem
z
orerty
kows-ka 96 Pod „2855"
PRZYSTĘPNE!
p 1·~tr. .. i\MKRYKANKĘ'.' 2-on'>
B1'uro Ott'~~~n·
---", „,",.,_, '
2,5 l\fORGI zi·~m1· ornt>J'
96
2927
~~~ R~~;r1~i';2~P~..('5
"
pod "
w mieis.cowoś~i Rogi k. lrowi-ka
- BMW"
L<>dzi (10 mLnut od tram SAMOCHOD „Simca B·' MOTOCYKl
„
'
1100" do reWPiu linii 8) sprze<la.m. lub t.. Fk1,t
Ul. Sien·
3~ ~przedam.
· Zg1os7.enta kiewk
DYREKCJA
·• m ne B'1u?·o mon u k 11oię.
105
.a
Ofer t v p1,e
7
MIEJSKIEJ PRALNI I FARBIARNI
-Oglos7ie11. Piotrkow~ka tel. 5-04-19
..Sill'll!e.Ta"
!l6 pod „2850" __ 2850 g 8.VOWADJ,O mech:ml~z MASZYNY
w ŁODZI
(dwuie;!CJ1wa
DOMEK iednoro.dzinny ne na i·edwab kupie. O- mer<>żkarki
i jednoiglowa) do chua , że
i
m
a
d
a
i
w
ze.
z oS!ródki·em ni„drogn ! ertY „296~" Fiiuro Ol!:lo stec?.ek. prawi-e nowe,
sorr.edam.
'Pi'.>trkowsk;i 96 amcr•lranki
od DNIA 7. Ill. 1957 r.
do sorredania. Mie.<:.zka- szeil.
2963 El Kraków, Bracka 8. m. 1
nie na znmiane. Zgierz. pod •. 2963''
przyjęci.a bielizny do prania o.d zakł.adów
~~l~~~zeja Stru~~1Pil FOR1\1Y rP!rnwnicw ku KARAWAN w dObrvm pańsitwowych i spółdzielczych odbywać
się będą wyłącznie w
DOMEK ii>dnorod?.il!lnY nic>. Te]. 344-51 od godz. sJ.~,nie sorzeclnm. Urbaz ogródkiem (2-3-izbo- 8-ll _ _ _ _ _ _ 3045_g nik Adam (warozlat s.\oI MIEJSKICH
ZAKł,ADZIE
wy) kupie. Oferty. Biu- S.\.MOCHOO furp;onet- lnrski) Wrzo«>wa. ul.
PRALNI I FARBIARNI
ro Oe-los.1..('ti, p;otrkow- ke lub pólciężarówi{e Kai<>wicka 2a k. Czf'stc9l0 K
T e 1. chowy
·
· k upie.
przy ul. WOLCZAŃ"SKIEJ 25'1.
na c hod :1.11e
~ka_96 .P~d „2748"
3137_G MERJ,E. dvwa•n. ma~zy
393-23
DO fEK jednorodlzi.nnv, WJ,C)ISIE końskie (grzy ne do szvci.a. kwa.rcńw
ke spr7.iedam. Tel. 337-51 AKUMULATORY ~amo J,OKAL 4-i:zbowy z wy3 p()ko.ie 7. kuchlnią. bliOl(ony, odoądkil chod•ol\ve l moLocvklowe godami. nadający sJe n·1
sko tramwaju na Mary WY.
kupię. Ofert:v Biuro O- W07.EK - !'1ieski ~o.acero najmowszej budO\v:V i la lokal
ha>ndlowy przv ul.
sinie III zamien;e na głoszeń. 'Piotrkowska 93 wy snrzedam. NJJrutawi
(sieperatory gu Pio.trkowskiei zami€1nię
dowainiia
mies7kanie w śródm1eś pod „3060"
crn 3!l. m. 5. l<upczyń- mow.P.
mikropc.rowa.te
w cenmieszkanie
na
ciu. Of„rty Biuro Ogln- .. - ski. llod!L. 17--=2.::..0_ __
.
SZ<'ń. Pin·trkow~ka 96 MASZYN~ dziewiarska siLNTK-..Si".'rnens" 3RO sprnedaie F-m:. „Ak11- trum. WiadomoM. ul.
mul.itor" Lódź. A.ndrw- PiOitrkC\wska 206, front
noo „~1)56"
sa:n('Czkowa nr 8 lub 9 ·
3030 .Il
Oferty pisemne V. 3;4 A. 1.!I kW. 14?0 W .ia 38, tel. 365-Zil. Dla od godz. 17
GOSPODARSTWO l'<\l- kuoie.
zamiej~·owy<'h MTF.SZKANlE-p<>sklepo
klii:·ntów
W1adosprzedam
-n:m.
PiotrOllloszeń.
Biuro
ne. średnie. w dobrym kowsk.a 96 pad ..2795"
_ wysyłamy akum1Jla.1orv we dwuizbowe, Rzp;ow_
4
~<:t,Seram!.czn.a
stA'l'li<:-. z budynkami k.
<>Sol:mwv suche naladowa'!'l•! /bez ska 9. m. 3 - zami"'nie
SAMOCH()D
sprzedam.
P.<ibia·nic ma'l'ki Ford V-Il. sorz.p- kwa.su) _ _ _ _ 2769_g na ookói z kuchnia w
Wvrny<lów Framcu«l;i 8.
Wi.a·d')<Tlość. l..ódź
dam.
3011_El
Siaf~!ilki
na Zilnl- śtj_dmieściu____ 3022 g
Ruda ,_,u.!:_Qrlowsk..!_JL WYKRO.TNIKI
damskich
t.orebek
do
ki
PO"l'C()J z kuchn;ą sa~
DO:\IF.i{ iedlnorodz.i<nnv
z ogródkiem. ul. Bcdz~n FUTRO a.amskie nut.rie- A KOODEON nlJl\VY - sorze<lnm. Oferty Biur'l mocl7ielne w Po!l.nMiu
i>Przedam. „Weltmeis1e-r" na 120 Ogla&?.-P.ń Piotrk<icwska 96 - zamien:ie na po.dobne
ska Hl. w oobli:i:u Kolel ty - tanio
w Lodzi. Oferty Bimo
Obwodowej - sprzed'łm Pi..,,t;kowska 43-9, tel. basów i 16 ree:istrów pod „3136"
sprze<lam. Zachod,.,;~ 79.
Piotrkowok?.
Ogło,szeil.
2796
74
~ m. 3
DOM murowa'l1Y spr7R- !!!!4:.
3031 g MOTOCYKL .. NSU" 500 96 ood „:!029"
g
z wózkiem zami<"IliC' :na - - - - - - - - -3i>29
-clo.rn (mwpl.tPlska 8'.l) '1'01'0C"\.'KL DKW 250
Wi!l·rlorno~ć Rybnn 7. - N. Z., stan bardzo d<>- LODOWKF;. sr.afe. kre- mni.Piszy lub so!'2Rda.m. DUŻY po.kój z kuchnia
Chelmc·ń w
Z.e:ierzu - zam~enię
2984 g bry - sprzedam. Ul. No derns ookojowv sorz<'- Wiad~1mość
Markiew::z
dam. Kilifiskie.e:o 49-14, ""ki>!>l?O 30 (w końcu ul. na oodobne w Lodr,1.
.6 "~RG 7'~i w Kut- _wogródzka_4L_~M~v) godz. 16=19_ _ 3030 ę K;.Ji:\!>ltiego)
3142 G MichaJak,
17
Zsrierz.
nie przy ul. Tonu'lski·~i AKORT\EON nowy na
Sty<'z.nia 2.9. m. 1
- TJrzidam. Wladomo•ć 120 bMów i 11 ree;i•strów JlADTO z adapterem BJURKO, duży dekora- POK-0.T po<>klei)O\..ry. pon"w~ cvjnv fikus . Jrn.n.;1,pe wiJ,ód·;„ Arrrci Ludo,vei 2'.l ~.orzed'łm. f..ódź, Obr. dwup;lośnik<>w.P
sprzedam. Plock.a 42-2 klinową. w67..ek spacer·' kói. ku.clmia, v·vp;Qdv
2989 g St.11.Umgradu 3. m. 42
m. 5
wy sprzed<>m. Obr. Sta- zamienię n!l 2 {,..,.koje
l ion gradu 146 Brromvr- kudmia. wv~odv. Więc3158 G kowskiego 25. m. 2
~ka
l'A.MOCHOD „OoeH<a POKO.T łPdnv.- słonec:r.det" na chodzie sprze- nv z wygod'lmi z ogród1<i"1tn. zaornie.inie na podam. Dzwoinić 380-35
1) CTECIA BLACH na p:;JC<tynach do 10 mm grubości.
kói z kuchnia. Warunki
3'10
„N~U"
MO'.fOCYJCT,
omówienia. Of!'it'IV
2) PRAOE BLACHARSKIE
sonedaim. Rzgowska 17, do
n;<emne niurn Ogl<l<u>fl
3) PRACE BLACHARSKIE na prasy
Koziielsk!
96 p."'1 Piotrkowska
4) PRACE LAKIERNICZE, SPAWALNICZE (acetylenowe
3012 11;
ROŻNE m<>ble d.n spr7e „3012"
i elektrycrne!.
dM'lia. Ka1z. Narut""1Mi- DUŻY .-ładny pokói. bal
li) ODLEWY METALI KOLOROWYCH z powierzonego maG
:l07!i
C7<t 3i m. 30
Iron. ł:iu.ieor„ka. do1mdna
kuchni użnvalność
teriału.
wmienie na pakói. koch
KONSERWACJA
I
REMONT
MOTOPOMP,
8) REMONT
PRACA
n~ichelPiE>trze.
na
nia.
ws.zystkich rodz-a,iów sprzętu poż.arowego.
W<;;P()T,NIKA. do ho<lo- nlei w bloka~h. (Snraiwa
'i') LEGALIZACJĘ I PRZEMIANOWYWANIE BUTLI staloor„rty
omów'{'inia).
d<>
wli li·~ów. P-Osiadajqceg'>
. wych wysokociśn'.·eniowych n'ł różne ga.zy
B'uro O~losz 0 ń. PiotrOllród i gotówkę posrn- ,_,,,.,,0ka
96 Pod .. 3008"
przyjmuią do wykonania
kuję. fM.ateriat 1..aorod<>wy. ur7adzeonia - o<»i-1 nWA- ookoi;:-kuchci~kP
LODZIUE ZAKł,ADY SPR1:ETU POŻAROWEGO
dairn.) OfPrtv Biuro Oglo z wvl!odami 1amieoni"
w Ł O D Z I, ul. W1ĘCKOW8KIEGO nr 35,
szeń. p;r>b'kowska 116
n~ nndobnP. Gtówn:i 41
tel. 316-75 I 375-42.
pod „3()4(111
(wiadomo.~ć u dororcy)
FUTERKO dz.iedece z
mufką i kapturkiem {r0z
miar 32). kupon setki lil
a !il. motocykl K-55 IKTel.
spr~dam.
wy 2799 g
258-13

Stefan Malinowski
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mienie na mi<>s7k~nie.
Ul. Tu<>zyfiska 114. m. 8
2986 g
godz. 9-12
MJE.c;ZKANIE posklo!>;io
we- wmie<n.;e na -pokói z
ku~hnia lub dwa -pokoje
z kuchnia. Drlelnka <>hoiet:na. Wiadomość Że•roms.kiego 7 m. 2
P(}IJ{Ó.J z·-

Koledze -

1
k~1chni~- '1..a-1

'">'l

!l77R

ŻONY

wyrazy

mienie na 2 P01ro1e z
kuchnia w śródmieściu.
Ewentualne koszlv ro?mont1.1 zwrócę. Ofertv
";"'E'mne Biuro O'!losze1\
Piofrkowska nr 96 pod
„'.l77:i"
DWI\ T>Okoie z kuchn;ą
w .Juliamowió w d'™11ku
jf'dnorodzi.r,nym 'Zarrnienie na pokói z kuchntą
lub 2 w śród.mleściu,
n1.jchet.ni·el na mieszkanie oo•kl<>oowe. WiadnmoAr: Lódż. Nawr<" 70

m.

inżynierowi

WALICKIEMU
z powodu zgonu

głębokiego

współczucia

skła-

dają,

WSPOŁPRACOWNICY

z

Łódzkiego

Przedsiębtorstwa

Remontowo-Budowlanego.

Ob. WŁADYSŁAWIE WISNIEWSKIEJ

z powodu zgonu

MĘZA Stanisława

~

wyrazy

głębokiego

współczucia.

skła

da.ją

POWIATOWY ZA:RZĄD
Dr .TF.RZF.MU Kah1żvń
WETERYNARII W ŁASKU
.•kiemu n.aj<>erdeczni<'isze oodziekowanie za
o.raz PRACOWNICY.
trnskliwą opieke i wvl<iczenie melod::i p.svcho
tP<rapii 7. ciężkiei choro LACIBOROWSKI Cze-1 Dr RÓŻYCKI, s.oocial.by córki 7o!U Dybione slaw,_ Tuszyn Las t>!l sta akuszerii. chorób ko
2991 zgubił leg1tyma.cję !<1.kol biec.vcl!, niepłodność. ul.
11kłada matka
2802 g Piotrkows.ka. 33. C'l.warZENON fryzier;-dnm~ki ną 128
__zó.s_t_a_ _ _ _ __
7.aW!'łdamia _Pt. kliente- MAZURUK Stanisława _ta_-s
le. iz pracu1e ~ nowo- Dąbrowskiego a7 zgubi.: Dr LASZEWSKI skórne,
otwartvm salom<" Piotr- I la le.e:i•t. studenck:i nr wenery-::zne, 14-15, 178188
!mw"ka_7,__tel._119_:5-1 _
8904 G 19.30. Armii L.udowej 27
Przy Narutowicl!J_·_ _
CHARAKTKP.YZATOR
filmowy. były prac. wy PR.ZYRJ,ĄKAL ;ie pies Dr WOL>{OWYSKI ~>J.Z1.wórni !ilmowei zapra- duzy mi·eszainiec wilk - cjalista skórne, weno•
~za do :n10wnotwairte~o O\\l'C7..arek, sJerść jagna. ryczne. Wschodnia :;7,
..i.1loou na farbow;mie Odebrać za zwrotem ko wznowił nrzvlecia
w.lo«ó.w. trwal!l on~•Jla- tztów LóG:!, ul. Trębac- NASWIETLANIA LAM:•
Pl\ KWARCOWA SOCJ.e J cw;;a.nie pan. - ca 63 m. 1
P•~t1·lmwska 7, telefon WODYK Ja:n zam. Jara LUX. DIATER!\flA oraz
. .1e l it
. i P Iu ka rue
311'.)-54
c1.a 37 Zl(Ubi! legityma- masaze
2868 g w ZAKl..ADZJF. FIZY·
DONOSZ°K te wvt:wa- 1cie zw. ~w.
KALNF.J TERA PD Piotr
..
perlow11 .
pastę
rzl!m
<Pearl Pa-te. Perlessf"Ilzl T1N1EWAŻNIA sie sk~a kowska 85, tel. 205-23
o prowadzi SPOLDZlELplecząt.kę
i sprz.edaje la bez ża.d- dziona
PRZYCHODNIA
nvch o.e:rarniczeń 4-5 r:i brzmieniu: „Ruch" _ CZA
zv taniej od prze.clet:nej i 1.,ódź I Plmkt Spn.eda- LEKARZY SPF.CJALl·
2840 g STOW w Lodzi - za•
ceny rynkowej „Con- ży n«' 32
od 11:odz,
kład czynny
<'lia" Poznań. Krzvirn„:n
_ 888 K
10 do 18
· 937 k
15
Dr med. St. CHl\UE•
f'ARMACF.U('l uwar.~!
LEWSKI chirurg. wznoThoms Jiandbuch d'r
wyda.n,;,, Dr SIENKO skórne. we- wil przyjęcia. Godz. 16Ph"'rm~zie 11 neryczne. włosów 16--18 18. Kościuszki 46. te!.
1924/1931 całość _
3062 g
32.2-42
cześci. ponadto pojedvn Kilińskie.e:o 132
C7e tomv sprn~dam. z~
r4"mb<l Poznań, Slowackiego 31/33 m. 3
---------orzvlmute
KRAWJEC'
Zarząd Przedsiębiorstw Krawiecko - Kuś
ooorawki. reoeracle. PiotrkowRka 19. [)()prze- nierskich w Łodzi. ul. Moniuszki Ja, zawiao!icvna. Wot<"ie- dam;,a, że z.arządzeniem Ministerstwa PrzeC'Z11R
~ C~
C"how.qki
mysłu Drobnego i Rzemiosła Nr. 141 z dnia
25. X. 1956 r. znajduje się w likwidacji.
llillUIA
q
Wszelkie roszczenia do wymienionej bs-tytu.
.
MUZYKI fo.rteo.ianowei cji zał•atwi~;:ne będą w terminie do dnia 30
wyucza met.oda ,mzv- kwietnia. 1957 r.
w.rkwa,!Jf1kośpiesz.o.na
Likwidator.
wama nauczycielka. Li- Ulrliilllll I: 1'111111~"111'1 :1 ll'llili'f'll:l'l''l'lil"f I 11.~!il"r<l"ll'l, l"I ·l' I 1, l •I M"'l"I-:' ~
powa 16-1-0
-------KURSY kroju i modfo'- Km I 1077/56
lowania oraz kursy try-

I

I

1

LEIARSllE

l

Zawiadomienie o lik widucji

I

0

1m-

Płócienniczak

Kazimierz

przyjmuje do wykonan-a wszelkie remonty z zakresu:

na stanowiska kierowników
INŻYNIEROW
robót wodociągowo - kanalizacyjnych i żel
betonowych oraz majstrów wod.-kan. zatrudni Łódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynie
919-K
ryjnych Łódź, ul. 1\-'.1.onluszkl la.

MAJSTRA n.a maszyny pończosz.ni<'ze mech.
zatrudni od zaraz na dogodnych warunkach
Sp-nia. Pra.cv Wł. - Odzieżowa
Tatrzańska
w Zakopanem, ul. Slenkle'.mcza 22, tel. 10-78
923-K
i 13-90.

lokal handlowy.
pokój i piwnicę w
Dnta 6 ma.rea 1957 r. po krótkich
su terenie zamiein.ie na 2
lub 3 pokoje z kuchnią
lecz ciężkich cierpienia.eh opatrzony
z wy,e;oóa>mi. Lódż, Piaśw. sakramentami, zmarł przdywszy
secz:na le. m. 1. w iro·dz.
lat 53
3003 g
17-19
S. t P.
nw A oolmie z kuchnii\
w blokach przy ul. Za!'hodniei zamienie na 3
pokoje z kuchnią lub 2
duże z kuchnia. Wiado'Wyprowadzenie drogich nam zwłok
mość Zielona 28. m. 14
o godz. 16,30
nastąpi w dniu 8 bm.
-DWA-- Pokoje, kuchnia
z kościoła parafialnego św. Józefa w
na wiek<re.
zami~mię
przy ul. Ogrodowej na Stary
Łodzi
Koszty remontu zwróce.
Cmentarz Katolicki, o czym zawiadaOferty Biuro O.e:lo•zeń.
Piotrkowska 96 pod miają pogrążeni w nieutulonym żalu
2999 g
„2999"
·mESZKANIE 4 ,)0.koi.e
ŻONA, CORKA, SYN, ZIĘO
(komfort. cent.raln<" oi WNUCZKA
grzewa.nie) z ogródkiem
w śródm!.P~ciu (jeden
pokói nadaje sie na wa·r
sztat) zl'lmi.enie na 3 pokoje duże. komfortowe
w śródmieściu. Of<'t'1Y
W dniu 6 marca 1957 r. zmarł przeBiuro Ogloszeń. Piotrżywszy lat 49
kowska 96 !A')d ..2968"
DW1Em1;;J.„ i,ntefi11:entS. t P.
ne oo<-zukuia pokoiu
prz:v
sublokator :kiego
s!a.rszej kulturalnei rrld1.inie. ()fertv pisemn<>
długoletni pracownik Dzia.łu Kon·
Riuro O'-'loszeń, Piotrkow-;:ka 96 nod „2958"
troli Technicznej ZPW im. W, Łu
DWA ra?Y Po pokoju 7
kasińskiego w Łodzi.
kuchnia (oarter i II pieW Zmarłym tracimy serdecznego kotro). cześciowe wygody
,
ul. Przvbyszewskii.>,i:o legę i tow&rZYsza pracy.
wmieonię na 2 pokoie z
GRONO KOLEGOW
kuchn1i<1. Of-f'rty Biuro
PiotrkOfW'Ska
Oglo<z.eń.
l WSPOl:.PRACOWNIKOW
_
_ _ _zaood
98
_ _ _ _ !_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
po<:,kleOOWY
AL-„2952"
TOK
dużv

--

I

Obwieszczenie
o lie„tacji ruchomości

kotar~twa ręcz;ne.e:o (f'l-

ho.ty na drutach) TT\WP.
Zapisy w ~ekretanac1e
szkoły. Crerwon.a 8. ;:a28.33 G
dzma 10-16.3-0
J\URSY kroi;;-jmode!owania TKWP. 7.api'Y
w sekretariacie szkoly
V TPD. Wspólna 517 godz. 8-15 i s;enkiewicza 89 ,e;odz. 11-17

Komornik Sądu Powiatowego dla m. Lodzi
Łodzi rewiru I, Dz:er~n Zygmunt mający
ka:nceJ.arię w Lodzi. ul. Zwi.rki n.r 26 na podstaw!e art. 608 k. p. c. podaje do publiC"Z111e1
od
że dnia 12 marca 195'1 r.
wiadomości.
godz. 13 w Łodzi, ul. J:i.racza. nr 15 odbędzie
się 1 licytacja ruchomości należących do. JaICURSY kreśleń bu1o- na Turka składających się z kredensu, bibliomaszyno- teki, radia, maszyny do szycia., małego stoliI
wlanwch
wych TKWP. Zapisy w ka, 2 foteli, szafy do rzeczy, stolika. pod ra~ekrPtariacie szkoły
dio, bi·blioteczki. kuchenki gazowej, obrazu
Czerwona 8 .e:. 10-16.~0
olejnego w ramie złotej, obrazu olejnego bez
ramy, obrazu olejnt>go w ramie złotej „Morze
o świcie", obr&zu okrągłeg& w ramie metalowej oszacowanych na łączną sumę zł 16.950.
M!.ecz·,- Ruchomości mo.żna oglądać w dniu licytacji
SlERA.DZ .>\N
Lódź - Ruda. ul.
~law.
w m 'ejscu i ('.Zasie wyżej oznac7.0nym.
K~t.now~ka 4 7!?ubił kDnia 14 lutego 1957 r.
gitV'!Tll'l-cie Związku In29o2 1
walidów Pracy
Komornik Z. Dzleran.
w

f
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IEKAWOSTKI

Ostatnia „lekcja"
,

•

Cdnia

•

•
W Brnie w mfędzynarodo
wvm spotkaniu koszykówki mq·
sklei Warazawa - Brno zwyclężyll

„Elektryczne oko"
\V Maqdfburąu odhy'o się o•tatnio 1>osiedzenle Towarzystwa
Rozpowszechniania Osiągnięć Naukowych: na którym demon·
strowano szereg clelrnwych wynalazków. Oto jeden z nich W•·
doczny na uaszym zdjP,clu:

Czechosłowacy 76:67

!

Tegoroczne hokejowe mistrz:o
stwa świata rue zapowia.daly
zbyt wielki.ch niespodzianek. Ogólnie sądzono, że przy absencji
zesp<iłów Kanady i
USA mistrZ01.S•t wa będą racz.ej czczą for·
maJ.nośdą uwafając
organizato
r&w za stuprocentowych fawory
tów. Stalo się jednaik J[!aczej.
Walka o pierwsze miejsce była
wyjątkowo
zażarta l dosł0WU1.ie
do ostatniej sekundy meczu
Szwecja - ZSRR ruie moina by
lo prrewidz.ieć , który z tych
przeciwników zdobędzie za,szczytny tytuł drużynowego mistrza świata.
Hokeiści
Szwecji llPl'liejętnie
roz.lożyli swoje siły na osta·truią
batalię,
naitomias-t , drużyna
radziecka wykazała
braki taktyc2lne, i co ważniejsze ni·e wy
trzymała nerwlJ
wo. Poza tym
przyznać trzeba,
że napaistnikom
ZSRR nie dop1

_____,„

Przv przerwaniu niewidocznego promienia infraczerwonego,
odbieranego bczustannlo przez „elelctryczne oko" (fotokomórka), aparat fotOJJraliczny „Praklina", pol ączonv z fleszem, 1[0.
konuJe automatycznie zdjęcia osoby lub przedmiotu, które
przerwały niebezpieczQa „linio" promienia.
Urządwnle to zastępuje doskonale dozorców nocnych i znaj·
dzie wkrótce zastosowanie w NRD.

Nowości

I Z myślą

Czeski szlagier eksportowy
W mieście Vimperk w południowe! Czechosłowacji drukuje
się Koran w miniaturze (wymiary 25X35 mm, 500 stron) . Do·
lączane do niego szkło powiększające umożliwia doskonale czy
tanie tekstu.

!

OdhloTcy czes'k!eqr> wydania święte!
krajacł! arabskich s<i zachwyceni.

księgi mabomelań•kleJ

Erich Maria Remarque

Czas

•
I CZllS
-

Nie -

I 46

•

•

.
.
sm1erc1
,

zy~1a

odparł Graeber.

O niczym nie
I przez dziisiejszy wieczór w ogóle
o niczym n.ie będziemy myśleć. Dosyć już myśleliśmy i dosyć się martwmśmy.
Spróbujmy,
czy choć raz nie potrafimy się trochę cieszyć„.
Hotel „Germania" stał miedzy dwoma zwalonymi domami jak bogata Jmbieta między uooglmi krewnymi. Gruz po obu stronach hotelu
zgarnięto porządnie na kupę l tEraz oble ruiny
już nie straszyły widmem
śmierci;
staly się
przyzwOli.te ! niemal czci.godne.
Portier zlustrował mum:lur Graebera taksują
cym spojrzeniem.
- Gdzie tu jest winiarnia? - spyta.ł Graeber
ostro, nim tamten zdołał cokolwiek powiedzieć.
- Z hallu na prawo, pro·szę pana. Proszę się
spytać o sta.rszego kelnera Fritza.
Prreszli przez hall. Minęli ich dwaj kap1tanowie i major. GraeOOI' za.salutowal.
- Podobno roi się tu od generałów - szepn~ł. Na pierwszym piętrze mieszczą się biu„
'ra komdsjl wojskowych.
chcę myśleć.

Elżbieta

za1rzymała

się.

- Czy zbytnio nie ryzykujesz?
zwróci uwagę na twój mundur?

A jeśll ktoś

no

szczęś-

spot.ka!!l.ie terasowe Polska NRF. Radzie pokona! Hubera
6:4, 3:6, 6:2, a Skonecki wygrał
z Feldbauschem 6:3, 6:2, 6:3.
Kieily przed meczem speaker

bowość

Ustalono

ru za

grarucę.

Po zatwierdzeniu st.atutu wy-

międzynarodowym.
bramo wladre związku. PrezePolski
Związek
Jeździeckl sem został wybrany ponowm_e
przełomowy moment. dyrekl<>r CZHK
Kurowski,
Zjazd ma zatwierdzić statut, wy na wiceprez-esów powołano p. P·
brać nowy zarząd i uzyskać oso- Szopę
oraa; gen. Zimińskiego.

Dlaczego mia.łby zwracać uwagę? Nie trudzachowywać się jak podoficer. Sam juli nim
nad:sredł

jakiś

podpulk()wniik w towarzystwie niiskiej. szcz;u.p lei kobiety. Patna.l ponad głową Graeb-era.
- Co się stanie, jeślJ zauważą? - spytała
Elżb:eta.

- Nic groźnego.
- Mogą cię roz.S.trze1ać?
Graeber zaśmiał się.
- Nie sądzę. Zbyt im jes.t'eśmy poitrzebn..I na
froncie.
- Ale co cl mogą zrobić?
- Niew.icle. NajWyŻej ws>adiza, mnie na kilka
tygodind do paki. A to oz.naczaloby lillka tygodlll.i
spokoju. Prawó.e, jak urlop. Cz.!owti.ek, który z.a
czternaście dni musi v,.-racać na frcnt, i tak nie
ma nic do !ltrac-enia.
Starszy kell!ler Fritz wyłor..ił się z korytairza na
prawo. Graeber wsunął mu ba.nklll.ot do ręki.
Fr.iit.z schował go niepostrzeżenie i nie robil już
trudności.

Do wdniarni na kola.cję , bardzo proszę i uroczyści.e ruszył przed nimi, wska>-

oświadczył

zu]ąc drogę.

Ulokował ich przy stoliku
ną i odszedł z godnością.
Graeber rozejrzał się.

ukrytym za kolum-

- Właśnie to, cre.l(o chelatem: muszę &ię tylko
trochę oswoić. A ty? - Spojrzał na Elżbietę. Ty z ~ością n.ie - powied1lia.l, :zaskocrony. Wyglądasz, jakbyś

cod:2lierunie tu

bywała.

Zjawił się mały, stary kelner podobny
rabuta. Podał k.a1:tę. Graeber włożył do
banknot i Z'wrócH ją mara.b utowi.

do maśrodka

zawodów ogło
że wskutek
choroby nie wystąpi Llicis, za-

wytyc2lne ·pracy na
2lmiernające do usamodz.ielmenia się finansowego.
Spacja.lny nacisk klad~iomo na
SIZlkolen.ie kadr ins.truktorskich,
sędziów uraz krz.ewiwie sportu
jeździeckiego w woj&ku, w ośrodkach wiejskich i miejskich.
Najaktualniejsre
problemy
dnia wyłcn.iły konieczność wybudowania hippodromu na zawody ogólnokrajowe oraz mię
dzynarodowe. Wobec wielkich
trudności na jakie napot.ka!!l.o w
uzyskaniu odpowiedniego obiektu na terenie Warszawy, istnieje możliwość przeka.zanfa sprawy budowy hippodromu Łodzi.
przyszłość

W. Plawińskl
ins.truktOT jazdy Woj. Zw.

Jeźdz.

sił,

cii klubów gwardyjskich.
Ili W mistrzostwach szachowych
Po!sk<1 reprezentować będzie
ostntecznle Siiwa, ądyż wznowienie
odłożone! szóstej partii przynio:;ło
mu upragnione zwydęstwo nad
Dzlęclolowskim. W sum.le mecz ellminacyjny zakończył slq zwycię
stwem Suwy w stosunku 3,5 pid.
do 2,5 pkt.
świata

meezu tenisowym z NRF

zowa.ny jest obóz konidycyjnoszkoleniowy w Lącku. . z. zada~
niem przeszkokma iezdzców 1
kOlll.i na Olimpiadę w R~ymle w
1960 r. Sekcje w tereme mmly
dotychczas wielld-e kłopoty 11na.nsowe. Poważną po12:ycję w
budżecie st.a~owil .dochód ~ !mprez w skali ogolnopolsk1eJ l
e~port polskich sportowych ko

prawną.

sła
podejmując
jednocześnie U·
chwalę o przystąpien iu do federa.-

Polska prowadzi 5:0

o Olimpiadzie w Rzymie

Mówiono o komieczności popularyzacj! spor.tu j·eździeckiego w oparciu o terenowe stadni.n y koni oraz PGR a także
stwor7..€<!lia sekcji J~b klubów
jeździeckich w większych miasta<'h.
Zgodnie
ze statutem PZJ
struktura wewnętrzna :z,wrląz.ku
m.a być oparta na sekcjach lub
kluba.ch w terenie które z kolei maią się jed~oczyć w woJewód.zkich związkach jeździeckich. Ob<>cni-e .istnieją już 64
sekcje jeździeckie przy 1.213
czlonkach. z czeg~ wyczyll'!OWO
jeMzi 523 jeźdiców. W roku
ub. urządzono 180 impreiz hippi<:zn~h,
które oir.Jądlalo p.rzieszlo 600 tysięcy widQ:ÓW. Organi

a

I

Salę obrad po brzegi zapelnd-1
li .starzy dzialacze jeźd12:iectwa
polskiego, 1iczni delegaci wojewódzkich
:nwiązków
jeździeckich, przedstawiciele LZS, wojska, a wsród nestorów poLsk.iej
hippiki: Rómmel, Królikiewicz,
Kon, Rojccwicz i wielu innych.
Mimo woH nasuwają się wspom
ni·enia z' przeszłości, kiedy poiska szkoła jeździecka odnosiła
wspaniale sukcesy na forum

kiedyś bylem.
Diw~ząc ostroga.mi

-

i

Pomyślnie dla naszej drużyny
rozpoczęlo się międzynarodowe

(35:31). Na)·

lepszym! zawodnikami w drutrnle
polskie! byli: Wawro - 15 pkt„
Pacuła 14 pkt. i Pawlak - 1l
pkt. Najwięcej punktów dla Brna
zdobyli: Konecny - 28, Bobrovsky
- 15 I Kolar - 17.
Ponad 360 pingpongistów reprezentujących 36 państw rozpoczy
na 7 bm. w S?Jtokholroie m:tstrz~
siwa świata w konkurencji druży·
nowej i indywidualnej . Tyitułu b~o
n.ią: męski zespół Jaiponii i kob~
cy Rumun.ti, a indywidualnych
Japończyk Ogimura i. jego rodacz·
ka Okawa.
Po wieloletniej przerwie w poważnych
startach mi ędzynarod,,_
wych, w sztokholmskich mistrzostwach weźmie udz.1ał gru.pa p:ng•
ponqlstów polskich.
g Piłkarze warszawskiej Legli
nawiązali kontakty ze Stanami Zjednoczonymi I Kanadą. Oozywlścle
są to doµiero wstępne pertraktacJe,
wlęc zamierzony wyjazd za ocean
nleży od lego, Jak się poloCl'\
dal<•e rozmowy.
li Kra•kowska Wisła wróciła do
dawnej tra>dycyjnej nazwY TS Wi-

SZJwedów. P<>waż.ną roli: odegrał zdaniem, powlrrlien zająć się
tu bowiem mecz CSR - ZSRR, szkoleni1>m młodzie'iy, a nie rew którym drużyna radziecka I prezentacją. Być może, re do
straciła
jeden
jakże
cemiy I ogólnej poprawy sytuacji przypunkt. Dzieki temu wyszła ona czyni się uruchomienie sztuczne
na looowisko w ostaf[lim d<niu go lodowiska w Lodzi.
mhstrzostw z mniejszym,i sz.al!lsa
Wydaje nam się, :7.e w hokemi niż jej przeciwnik, któremu ' ju brak jest dost.atecznej ilości
wystarczył wynik remisowy. I dobrych
działaczy sportowych,
właśnie ~
wynik osiągnęli którzy pe.trafiliby nadać ogólny
Szwedzi.
Rola dotychczaso1 ton praoey.
A teraz kilka słów o połskich wych działaczy ograniczała się
hokeistach. Zajęcie 6 miejsca raczej do„. wyjazdów z.agral!licZ
absolutruie nie zaspokaja na- nych.
Jest to niewątpliwie
szych ambicji. Polacy prregrali rzecz przyjemna, ale zbyt koszkomprom1tuja,co · z Finlandią i town.a, zwłaszcza jeśli daje w
NRD.
Tych nieoczekiwa[lych efekcie tak opłakane rezultaity,
klesk nie wyrówna zwycięstwo jak w turnieju m06kiewskim.
nad słabiutką Austrią i Ja:poTurniej moskiewski to groźne
nią. Zle, bardro źle jest z poi- „memen1~". W naszym hokeju
sk,im hokejem. toteż powinniś- muszą niezwloc?.rrlle nastąpić ramy z moskiewskiego lainia wy- dyk.alne zmiany.
.
ciągnąć właściwe wnioski. Trze
Wraca do pracy społeczne]
ba przede ws·z ystkim dążyć do wiele doświadcz=ych d2lialaoezy.
odmłod•ZElllia zespołu,
pomyśleć ale dlacrego nie widzimy ich w
o właściwym zatrudnieniu za.gra hokeju?
nicznego trenera, który naszym
Ja. Nie.

Odrodzenie polskiej hippiki

na Targach Lipskich

„Java" wystawna na Targach nowe modele
motocykli kat. 350 1 250 cclll. Niespodzianką na skalę śwfa·
Iową są przvczeµy do ty<'h moto~vkt!. Przyczepa laka wyko·
nana jest z lwouywa silucznego „Ve.>Jorex" i waży 1.aledw!e.„
9 kilogramów.
Jednocześn i e odznacza s!ę ona lvm, ie ów surowiec posiada
taka sam<i trwałość, co płyta pancerna o grubości 10 centy·
metrów I

sywało

cie. Szereg celnych i silnych strzalów, zdawałoby się
niemożliwych
do obrony, wyłapywał
doslronały
bramk'.łrz
szwedzki, względnie
trafiały ooe w słupek.
I to wlaśnie zadecydowało, że
tytuł
mlstrza świata zdobyła
Szwecja.
Czechosłow~y w du~ej mier2le przyczynili się do
sukcesu

Czechosłowacka

w

~port • Seort

Sport •

częto poważnie
się
obawiać
o

Dziś

mecz bokserski

Po!ska - ZSRR

losy spotkania.
Niektór:zy
nie
wierzyli w to,
Dziś
w Pałacu Sportowym w
że Radzio patra
Łutnikach w Moskwl.e odbędzie s.lę
!i godnie zastąpić mistrza Pol- międzvpańslwowy
mecz pięściar
ski. Tymczasem już pierwsze ski ZSRR - Polska.
piłki spot.kania Radz.io HuZgodnie z porozumieniem, w obu
oor rozwiały te obawy. Zwycię reprezentacjach nie będą walczyli
stwo nad Huberem, które obok olimplJczycy.
Mecz roZJ>ocznle ~lę o godz. 18
wygranej z Fraincuzem Perreau
Soussin jest życiowym sukce- wg. cz.isu środkowo-europejsk1ego.
Wzbudził
on w Moskwie tak wielsem Radzi.a, świadczy, że talent
kie zalnteresowanlc, te już 'W
tego zawodnika stale się roowi- przeddtień
spotkania wszystkie b.i·
ja.
!ety zostały rozprzedan<>.
W drugim dniu rozegra1J10 dalReprezentacja Polski wystani do
sze dwie gry pojedyńci;e oraz dzlsiel~zycti zawodów w skladzle:
grę podwójną. Wszystkie one za Jusll<a, Slełczak, Wllk, Wojcl~
kończyły się zwyciestwami Per chowskl, Obala, Piń•kl, Czajęckl,
Dudzik, Grzelak, Kliś.
laków. Piątek pokonal Hermana
Gospodarze usta\111 składy dru·
6:1, 6:4, a Radzio wygral z Feld- tyn na dwa mecze.
bauschem 6:1, 2:6, 6:0, 6:3. W
W czwartek drużyna radziecka
grre podwójnej p;ira polska Sko- wystąpi w składzie: Bystrow, Iwa·
necki~Piątek pok<:ma!a parę ni-e now, Zasuchln I. Smirnow, Slruami.ecką
Herma1I1-Huber
w chin, Sobolew, Koromysłow, Sar.
dwóch setach d:4 6:4.
ki1.0w, Ch~t~nczyk i A~ramow.
'
Na drugi mecz w nie-chle'.ę, IO
Tak wię<? po .}wóch
dlll.iach I bm„ ąospodarze przewlduia skład:
.
.
Szangurow, Zasucbln Il, Pa.pazlan,
Po1'9ka Pl'i;>~adzi 5:-0 1, tym sa- Olergau. sow, BoJanr.ynow, Prupas,
mym ma JUZ zaipew1mone zwy- Tyczynm Lasota, Kadletow i Sen.
cięstwo nad tenisistami NRF.
kin.
'

I

Narciarskie mistrzostwa Polski
W środę, 6 bm„ doszło do du·
W biequ na 15 km tńumfował
żych niespodzianek w odbywaiją- Kwaipień.
cych się w Zakopanem narciarsk:ch
mi>Strzoslwach Polski. W biegu na
5 km kobiet zakoń~o się zwy.
15 km do kombi.nacji Kowalski ro· cięstwem Bukowej.
konał Gron ia o ponad 2 min., zdohvwllliąc dzięki temu tylu! mistrn
Obydwie konkur!'ncle Tjazdowe
Polski w kombinacji. W biegu odbyły się na trasie Fis II. Trast
zja.zdowV'!Il mężczyzn zwyci~żył nie mężczvm miała dłuqo5r.i 3 200 m
spodziewanie zasłużony mtslrr. spor przy różnicy W7llliesień 600 m.
lu, Dziedzic. P<YM tymi konkurnn·
cjami odbvły się jeszcze w środę:
Bieq ziazdO>Wv wvqrala z<lecydo.
bieq na 15 km dla specialistów, wanie Grocholska, zdobywając po
bieg na 5 km kobie·! o.raz bieg . raz trzeci z nę.du tytuł mistrzyni
1 Po19ki w tej kpnkurencji.
zjazdowy kobiet.

- Chcieliśmy zjeść coś,
czego n.ie ma w
karcie. Co m<:Jżna dostać?
Marabut pa.trza! na niego bez wyrazu.
- Nie mamy nic ilnnego poza tym. co jest
w karcie.
- Dobrre. W()bec tego proszę nam na raz.Ie
przynieść
butelkę wi,na Johanniisberger Kochsberg roczniik 1937. z piwnicy G. H. von Mumma.
Ale nie za zimną.
O-czy marabufa nabrały .tycia.
- Służę natychmiast, proszę pana - pawiedzial z nagłym szacunkiem i nachylił st<:. Przypadkowo mamy trochę ostendzkich rtąd·el.',
Zupelnie świeżych. Do tepo more belg.Liska sała
tę i kartofellti z pietrusizką?
- Doskonale. A co pa!Il ma na zakąske? Kawior oczywrlście nie nadaje się do wina.
Marabut oh'wił się jeszcze bardziej.
- Naturalnie. że nie. Ale mamy trocpę sztrasburskiego pasztetu z gęsich wątróbek z tru:f-

laml„.

Graebet- skinął .l(łQWą.
- A p<item pol-ec:Pbvm kawalelt holenderski.ego sera. Podkreśla bukiet Wilrul.„
- Wyłmienicle.
Marabut od.s:oodl, podniecony. Przeditem uw11t.ał lliaebera za żołnierza, który sdę tu prz;ypadkO\YO zabląkal, teraz widzj,ał w nim znawcę,
który pllzypa.dlrowo był żołnierzem.
Elżbieta przysłuchiwała się w zdumieniu.
- Ernst, skąd ty to wszystko wiesz?
- Od mojego kolegi Reutera. Jeszcze dziś raM n.ie miałem o tym ziełcmego pojęcia. On jest
tak wybomym znav.-cą, że z tego powodu nabawił się artretyzmu.
To rartuje go teraz przed

pójściem

na front. Tak

więc,

jak zawsize. irrz.ech

zostaje nagrodzony.

- Ale te sztuczki z napiwkiem I karla„.
- To wszy'Stiko nauki Reutera. On się tu d.,_
skOl!'lale orientuje, Moja pewność siebie i maniery św.iatowca - to także jego szkoła.
Elżbieta zaśmiała się. Byl to ciepły, swobodnY
i cruly śmiech.
-

Na Boga, nie talmm zachowalam

cię

mięci!

-

steś

w pa-

Ja ciebie także nie malem taką, jaką je-

tera.z.

Popatrzył na nla.
pełnie ją odmienił;
sdę wsiystkie okna

Jaka.t była im.na, śmiech :zujak gdyby nagle rozwarłY
w ciemnym dornu.

- To pięklna sukni.a szany,

powi-edz.ial, nieco zml""'

- Mam ją po maitce. Wczoraj wieczorem przerobilam ją jeszcze i dopasowałam. - Zaśmiał&
się. - Nie byłam tak zupełnie nieprzy.li(oW\vaina,
Jak się wydawało, gdy przyszedłeś.
-

Umiesz

szyć?

Nie

wygląd.as.z

na to!

Bo też dawniej ruie umiał.am, ale nauczyłam
się. Obecin,fe przez osiem godz.il!l dziennie szyje
pla.s~ze woj&kowe.
-

-

Dopraiw<ly? Z nakazu pracy?
Ta.k. Zresztą, sama tego chciałam. Mofe w
ten spo·sób uda mi się pomóc ojcu.
Graeber potrząsnął głową.
- Ta praca nie pa9Uje do ciebie. Tak samo
twoje .imię. Skąd ono do ciebie?

(d. c. n.)
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