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Pragniemy też dobrych stosunków z całym narodem niemieckim

Uroczyste powitanie delegacji polskiej wBerlinie
BERLIN (PAP). We wtorek, 18
bm. w godzi.nach porannych
przybyła do Niemieckiej Republiki Demokratycz.nej delegacja
Komitetu Centralnego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej
i rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z pierwszym sekre
tarizem KC PZPR Władysławem
Gomulką
i premierem rządu
PRL Józefem :!yrankiewiczem
na. czele.
Delegację polską, która przybyla na zaproszenie KC SED i
rządu NRD powitał na punkcie
granicznym we Frankfurcie nad
Odrą członek Biura Polityczne-

go SED, urzędujący przewodniIzby Ludowej NRD, He:r
mann Matem w imieniu KC
SED, minister górnictwa NRD
G<J.schuetz - w imieniu rządu
NRD, wicemiJn.ister spraw zagra
nicznych Sepp Schwab oraz
przedstawiciele mies·zkańców te
go miasta granicznego.
Po krótkim p<>stoju we Frank
furcie nad: Odrą pociąg .specjał
ny ruszył w dahszą drogę i o go
clzinie 8.30 rano przybył do Ber
lina.
Na dworcu delegację polską
powitali: pierwszy sekretarz KC
SED W. Ulbricht, premJer O.
czący

Przemówienie powił~

WŁ. GOMUi.i<1

Drodzy Towarzysze!
Komitetowi Centralnemu Niemieckie.i
Socjalistycznej Partii Jedności i rządowi Niemieckiej
Republiki Demokratycznej za zaproszenie delegacji
Komitetu Centralnego Polskie.i Zjednoczone.i Partii
Robotniczej i rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do odwiedzenia waszej republiki pragnę w imieniu delegacji i moim własnym wyrazić zadowolenie,
że możemv się spotkać i omówić szereg ważnych zagadnień. Przedmiotem naszego wspólnego zaintere~o
wania i wspólnej troski są problemy posiadajace istotne znaczenie dla utrwalenia pokoju w Europie,
umocn ienia bezpieczeństwa naszych krajów ! ich dalszego pokojowego, socjalistycznego rozwoju. Pomimo
niewątpliwych po~tępów na drodze ku pokojowi i pokojowemu współistnieniu, obu naszym narodom za.e:raża rosnące niębezpieczeństwo zbrojeń atomowych
w centrum Europy i wojenne plany kół imperialistycznych i rewizjonistvczno-odwetowych. Kraje_ n~
sze łaczv jednolita postawa w sprawach umocmema
pokoju. 'Ł<\czy nas dążenie do zbudowania socjalizmu
w naszych krajach!
Wspólne są interesy klasy robotniczel i mas pracujarych obu naszych kra.iów buduiacych socjalizm,
wsp ólne są interesy wszvstkich krajów całego wielkiego obozu socjalizmu, którego zwartość i siła jest
silą każdego z nich z osobna. Jest rzeczą pierwszorzędnej wagi, że międzv Polską Rzecząpospolitą Ludowa i Niemiecka Republiką Demokratyczną ukształ
towały się stornnki oparte na przv.iaźni, współpracy
i nomocy wzajemne.i. Stosunki takie leżą bowiem w
interesiP- obu na~7.vch narodów oraz w interesie pokoju i bezpieczeństwa w Euronie. Doświadczenia historii wskazują dobitnie, że stosunki między narodem
polskim i narodem niemieckim nosiadają niezwykle
doniosłe znaczenie dl? pokoju w Europie.
Wierzvmy głęboko w możliwość trwałego. poko.ioWe<!O ułożenia stosunków międzynarodowych,
celowo~ć wszechstronnej wsnóhracv międ7v w~z:vstkimi
państwami niezaleźn:ie od ich u~troiu. Jesteśmy też
nr7.ekonani, że oostępy w tei dziedzinie mieć będą
rlu?:e zn„czenie dla wa~"T.ej walki o przyszłość Niemiec.
Polska Rzeczp·osnolita Ludowa uważa za jedna z pod•t::iwowych zasad swei pol;tvki ~tałe rozwijanie przy1a?:ni z Niemiecką Renublika Demokratyczną, przyiażni. która jest wielkim osia.~nięciem
obu naszych
krajów i naszych nartii. Wvsoko cenimv historyczną
role waszej republiki w walce o przyszłość Niemiec.
Pra~niemv też dobrych stosunków z całym narorlem niemieckim, pragniemy. aby nasza granica na
()drze i Nysie Łużyckiei nii;dy nie dzieliła, a zaws7e
hlczyła w pokoju i przyjaźni naród polski i cały naród
niemiecki. Radzi też jesteśmy, że w Niemieckiej Re1'.lUb!ice Federalne.i - p·omimo odmiennej polityki kół
rzadow:vch - za pokojowa drogą rozwoju Niemiec. za
d~brymi stosunkami z Polska i innymi sąsiadami Niei:i-1ec, wypowiadają się poważne stale rosnące siły polityczne. a zwłaszcza siłv polityczne klasy robotniczej.
Wspólne cele i wsuólne interesy łączą oba nasze
kraje. obie nasze partie. Wierzymy, że duc.h naszych
rozmów i ich wyniki odpowiadać będą wspólnocie naszych interesów w sprawach najważniejszych dla pokoju i socjalizmu.
Pozwólcie, że w imieniu Komitetu Centralnel(o
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, polskie.i klasy robotnic_zej, chłopów i inteligencji w nasr.;ym kraju prze~azę pozdrowienia wam i na wasze ręce robotnikom
i całemu ludowi Berlina.
Niech żyje nasz sąsiad i przyjaciel Niemiecka
Republika Demokratyczna!
Niech żyje niemiecka klasa robotnicza i jej przodująca siła, Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności!
Niech. żyj_e p~zyjaźń między Polską Rzecząpospolitą
L udową i Niemiecką Republiką Demokratycz.nąl
Dziękując

0
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Grotew·ohl, wicepremierzy, człon
kowie Biura Po11tycznego KC
SED i rządu NRD, przedstaiw:iciele Ol'ga.ni·za<:ji spoleczinych,
czlookowie korpusu dyplomatycznego
akredytowanego
w
NRD, generałowie i oflcerowie
Narodowej Armii LudO\~j. Nie
mieckiej Policja Ludowej, jak
również generolowie i oficerowie radzieckich sil zbrojnych w
Niemczech.
Prz.ed gmachem dworca Wladyslaw Gomułka wygłosił przemówie.1i.e.

chard Fischer, zmarły w 1953 r.
pierwszy amba,5ador NRD w
Polsce, pisarz i działacz komunistyczny Friedrich Wolf, dziesiątki i setki bojowników poległych w Hi1Szpanii, zamordowanych przez faszyzm hitl erowski.
Następnie delegacja udaje się
do Treptow, gdzie prze d pomnikiem żołnierzy radzieckich,
przywódcy naszej par~ii i rządu
s.kladają wieniec z bialo--czerwo
nych kwiatów od KC partii
rządu.

Przemó~1enie Władysława Gomulki zostało serdecznie pt'Zyjęte przez
tłumy miJe~,zkańców

Rozpoczynają

Berlina, zebrane na pobliskim
się rozmowy
placu.
Następnie
Wlaclyslaw
O
godzinie
12.30 w sali obrad
Gomulka i Józef Cyrankiewicz
przt>szli przed kompanią ho.no- gmachu Rady Minist.rów NRD
ro1,poczęly się
rozmowy mię
rową.
dzy rządami. PRL i NRD. Przy
Obaj prrewVdniczący naszej dlugim pro."tokątnym stole zadelegacji w;raz z g<JIS.podarzami siedli: po lewej stronic deleganiemieckimi wsiadają do otwar cja polska z Wladysławem Gotych samochodów i jadą do mulką i Józefem Cyra.nkiewiNiederschoenhausen, gdzie za- czem na cz.el(>. po prawej delemieszkają
na czas pobytu w gacja NRD: premier Otto GroNRD,
tewohl, pierwszy wicepremier
Walter Ulbricht, minister suraw
Delegacja polska zagranicznych dr Lothar Bolz,
urzędujący prz.ewodniczący Izby
w mauzoleum
Ludowej NRD Herma.n.n Matem, wi<:epremierzy clr Otto
bojowników
Nuschke, dr Ha.n<> Loch, Paul
Scholz. wicemiJ1j.<.ter sprnw zasocjalizm
granicznych Sepp Schwab, amO godzinie 10.3Q cz!on.lmwi.e basador n a dzwyczajny i p:-łno
delegacji polskiej u<lali się <l<> mocny NRD w Polsce Josef
FC"iedrichsfelde, aby złożyć w Hee:en.
Na krótko przed rozpoczę
Mauzoleum Bojowników, którzy
oddali swe życie walce o oocja ciem obrad dzliennikarze i foto!izm wieniec z bialo-cz.e·rwo- r~terzy obelr?..eli salę.
Jak się dow:adujemy, rozmonych kwiatów re Wl'ltęgą z napisem: ,.Od Komitetu Central- wy dotyczyły prziede W1Szystnego Pohs·kiej Zjednoczonej Par k:im współpracy go.spodarc~j
tii Robotniczej i od rządu Pol- między obu kraia:ni.
BERl..IN (PAP„ W druiu 18 czerw
skiej
Rzeiczyp05po~Ltej
Ludoca 19.57 r. ro:1Jpoczę!y się w gma··
wej ".
chu Konti.tetu Centralnego SED w
Pod kamiennym obelhskiero, Ber.lin:e obrady delegacji SED i
na którym widnieje na.pis: „U- PZPR,
marli os.trzegają nas" - groby
Karola Liebknechta i Róży LukWieczorne
semburg. Władysław Gomulka
i JÓ7...ef Cyrankiewicz zatr7.ymuprzyjęcie
ją się dłuższą chwilę nad g.r oW
d·niu
18 bm. w giodzinach
bem na.szej wielkiej l!'odacz.ki.
Następnie
powoli przechodzą wieczornych preze.s Rady Miniwzdłuż półkolistego ·muru,
na st,rów NRD wydał przyjęcie na
polskiej delega.cji pa-rktórym , wyryte są nazwi1ska nie- cześć
mieckich bojowników o socja- tyj no-rrLądowej.
Na powi·ta.nfo gości orkiestra
lizm, nazwhska znane w historii
ruchu robo•tiniczego - Wilhelm oclegrala hymny narodowe PolLiebknecht, Fra.n.z Mehrlng, Ri- slci i NRD. Toasty wygł-os.ili
przewod.n.iczący
delegacjl polski.ej: Władyislaw GomuJ.ka i
Józef Cyranki€wicz oraz ze stro
ny NRD Otto Grotewohl i Wal
ter Ulbricht.
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było przyczyną

złego

funkcjonowania

•„
t ramwa~ow
w dniu wczoraiszym

Wczoraj we wczesnych godzi
nach rannych nastąpiła awaria
na linii c]QprowadiZająceJ prąd z
"lflktrowni do stacji prvelrnźnii
k<iwej tr.am.waiów mie.is·k~ch.
W dwóch głównych kablacli
nastąpiło zwarcie.
Normatnil!
ol'arowal tylko jeden - trzeci
k:i.bel. 7, tych względów <'lvrek<'ia MPK zmu.•zona byla wycofać z ruchu 40 prot. taboru. Po
ro.stale flO proc, wm.<Sw 1e7.dzilo
7..e zmnieisz<mą szvbkością i S'!:e
N'<towo (i·~en m d.ru~m). „2" i
.. '.!O" wycofano z tr<1s w ol(óle.
Ten stan rreczy trwał niemal
pr.ez cały dzień.
.
Doniero około gooz. 18.:JO naDr'.'lwiono jeden z nieczY'nnvch
kabli i mo?.na było wypuścić z
z.<:iiez,clJni u.nieru:cho'll.ione w.ozy.
1gdyż
prqd oły.nąl do· sie~i tram
wajowej, jak zwy'kle, dwoma
głównymi kablami.
Na.prawa drugie go us.zkod:rone!(o kabla zosta.nie ukoliczWla
w no~y. .T:;:k 111as poi•11formowano w MIP'K (tuż prz.-ed zamk.ni"ciem numeru), dzisiaj tt-amwa}e
wyjadą na mia.s.to normaJ.nie.
Z powodu wyżej opi,s anych o~anicz.eń w ciągu
ca lego niemal dnia na przystankach giromadziły się
tłumy łodzia.n,
a
kUJ!"sujące wazy były pmełado
wane. Wiele osób spótnll!o 8:ię
rano tło 'P1'3-CJ'. (st
·- ·

POGRZEB
St. Szpinalskiego
WARSZAWA !PAP}. - 18 bm.
sie na cmentarzu powąz
kowskim w Warszawie pogrzeb
znakomlteqo planisty i zaslużonc110 pedaqoqa,
pro·fese>ra SlanisJa.
wa S;r,pinalskleqo,
Przy bramie cmentarne! uformował
sle
kondukt żałobny. Na
miejsce wieczneqo spoczynku w
Alei Zasłużonych trumne ze zwlo·
karni Stanisława Szi>inalskJeqo nie
śli leqo wvchowank.owie ~lu·
denci Państwowe! Wyższej Szkoły Muzycznret.
Za rodzina zmar·
łeqo szli: zastępca nrzewodnłczą
ceqo Rady Państwa B. Podedworny, czlonkowie Rady Pań!twa - J..
Kruczkowski I J. Zawieyski. minister kultury 1 sztuki K. Kuryluk,
a także 1>rzedstawlclele śwl~la 1trlvstyczneqo i muzycmeqo, de'.eria
cfe szkól muzycznvch oraz mir·
szkańcy slollcy,
k lórzv nrzyh\'li
tu, aby oddać ostatni hold wiell<iemu artyście,
odbył

0

J. Katz - Suchy
amhasadorem PRL
w l ndI•ac h

WARSZAW A IPAPJ. _
Rada
Juliusza K•1tza-.Su<:heq-0 ambasadorem n.ii.dzwy.
cza1nym i nełnomocnym PolskiPI
R7.eczynosoolllel
tndowel w Repu.
blice Indii. odwołulac
z leoo slaPaństwa mianowala

11ow1sk& Jerzego GrudzJ1i~kłeg1t,

sesji Seimu

planu
zakłada
produkcji rolnej
ski marszałkowsk1eJ w d111u o 24,5 procęnt, przy czym
1 bm. projektu planu 5-let- produkcja roślinna wzrosnąć
niego, 18 bm. odbyło się po- ma o ok. 22 procent, zaś zwie
siedzenie Sejmowej Komis.ii rzęca o ok, 27 procent. Ten
Planu Gospodarczego, Budże- wskaźnik wzrostu został otu i Finansów,
na którym 1 party na doświadczeniach owęzłowe
problE:my projektu ; statnich lat. kiedy to roczny
planu 5-letniegu zreferował I przyrost
produkcji
rolnej
przewodniczący Komisji Pla- kształtował się
w .granicach
nawania przy Radzie Mini- 5-6 procent. Założony więc
strów dr Stefan Jędrychow- w projekcie planu wzrost
ski,
produkcji rolnej jest jak naj.
, . bardziej realny, biorąc pod uC?arakteryzUJąC
. ogolmel wagę również wyniki realizaproJ ekt planu 5-le_tmeg_o, S: c.ii nowe.i polityki rolnej KC
Jędrychowski
stw1erdz1ł,
1z PZPR i NK ZSL która nie
proj_ek,t te~ • tylko . formalnie ~ylko pomoże o;!ągną_ć zało
obeJm;e okre~ lat p1ę~1u (195611 zony wzrost, ale, Jak się przy-1960~, bowiem. odnosme ro~ puszcza, pozwoli na przekroku 19:>6 operuJe on cyframi czenie tych założeń.
wykonania planu za ten o-I
.
kres natomiast odnośnie roku
W rezultacie wzrostu pro1957,podaje cyfry uchwalonego dul~cji prz_emysłowej i. rolnijuż przez Sejm planu roczne-1 czeJ , .a takz~ rozwOJU i~mych
go. Niemniej obejmuje on o- ~ałęz1 naszeJ gosi:iod~rk~ prokres 5-lecia ze względu na Jek_t planu przew1duJe, ze domożność
porównywania
z chod narodowy w 1960 r.
.•. w s t osunku
przyszłymi planami
5-letni- 1 wzrosnae
do 1955
mi, jak również przeszłymi, a f. o 46 proc. Porównując ten
także na możność konfronta- wzrost ze wzrol't.em uzyskacji z planami obejmującymi nym w latach 1951-55, stwier
podobne okresy w innych kra _dzić należy, że procentowo
jach o planowej gospo1iarce Jest on mniejszy, ponieważ w
socjalistycznej,
tamtym 5-leciu uzyskano 53
proc. wzrostu,
Przedłożony Sejmowi proPoziom inwestycji jak
jekt uchwały o planie 5-let- stwierdził Stefan Jędrychow
nim posiada bardziej ramowy ski - został ograniczony w
i elastyczny charakter, niż aktualnej wersji projektu pia
miniony plan 6-letni. Wynika nu o ok. 9 miliardów zł, przy
to z przejściowego charakteru czym inwestycje w gospodar-.
obecnego okresu, w którym ce uspołecznionej zmmeiszodokonujemy istotnych zmian no o ok. 33 mlrd zł, zapewnia
modelu gospodarki, jak rów- jąc równocześnie wzrost innież z przejścia
do nowych westycji w gospodarce indymetod planowania, do mniej- widualnej (indywidualne .rolszego wnikania centralnych nictwo i indywidualne buorganów w szczegóły planów downictwo mieszkaniowe) o
przedsiębiorstw i poszc.zegól- 24 mlrd zł. Porównując wielnyrh gałęzi gospodarki naro- kość nakładów inwestycyJdowej. Projekt zachowuje o- '.łych, jakie przewiduje pra_czywiście dyrektywny cha- Jekt planu 5-letniego z wielrakter poważnej części wskaź kością ~akładów dokonanych
ników planu, jednak częsc w minionym 5-leciu (1951wskażników ma w dużym 5~),. stwierdzić należy, że w
stopniu charakter szacunko- biezącej 5-latce nakłady te
wy, Dotyczy to m, in. plano- wzrastają o 42 proc. i równa
wania produkcji rolnej.
ją się łączny:'m nakładom doZe względu na elastyczny konanym w t6-latce i w toku
charakter projektu planu - realizacji planu 3-letniego.
stwierdza mówca - rząd pro
Oddz:elnie Stefan Jędry
ponuje Sejmowi, by projekt chowski omawia zagadnienie
planu był dyskutowany i za- związane
z budownictwem
twierdzany nie w formie u- mieszkaniowym. Stwierdza on.
stawy sejmowej, lecz w for- że projekt planu 5-!etniego
mie uchwały.
przewiduje w latach 1956-fiO
S Jęd eh
I · stwierdza, yv.vbudowanie ok. 1.200 tys.
·
ry ows n
izb, przy czym 890 tys. wznieże projekt planu przewiduje sionych ma być w ramach buwzrost produkcji o 49,1 proc., down· tw
· t
przy czym produkcja
środie .a pans wowego, zaś
.
.
.
, 310 tys. i:zib w ramach budokow wytworczośc1 wzrosnąc wniict''"a
· d ywi"d l
d 50
~·
m
ua negQ i·
ma ~ po~~
. proc., . a. pro- &półdzielczego, w tym 220 tys,
dukcJa srndkow spozyc1a o i:zb przy pomocy kredytowej
ponad 47 proc. Ten wzrost pańs·twa · w bud
· ie· :
, odk.
. .
.
Y
owame
J iP rodukcJ·.
'
L
sr
_ow spozycia lości :i!zb ni-e 1Przyn~·esie jak.ieiś
dot~ c~y wyłączme przemysłu radykalnej poprawy w ·sytua.
~0 cJallstycznego, Według pro- cji mieszkaniowej społeczeń
1
J~,,;:tu pla_nu, co roku produk- stwa. Natomiast _ stwierdz-a
CJa będzie wzrastała o 9-10 mówca _ realizacja
_
proc. Zadar_iie to, jak wynika czonych zadań pozwo~ar.
z wykona_r_i.1a planu 1956 .r~ku 1960 na osiągnięaie takiego po
l reall_zacJ1. planu. roku .b~ezą- ziomu budownictwa, że w nacego, Jest Jak naJbardz1e3 re- stępnej 5-latce
zaplanować
alne.
będziemy mogli 2-2,5 milioOmawiając poszczególne ga- na izb.
łęzie
gospodarki, S. JędryMówca poda.je, że w ·ciągu
chowski podaje, że w latach na•.ibliższych 3 lat ok. 1.300
1956-60 na.jsilnicj wzrasbć tys. osób będzie poszukiw:i/;
będ?iie produkcja. przemysłu pracy, ipodczas gdy Hczba w'Ol
chemicrznego, która - w myśl nych stanowisk w tym okresie
projektu - ulec ma podw1>je- wyniesie 1.120 tys. W zwią?Jku
niu w ciągu 5 lat. Produkcja z tym powstaje problem maprzemysłu
maszynowego i lezienia pracy dla ok. 200 tys.
metalowego wzrosnąć ma o osób. Roowiązalllie tego proprzeszło 88 proc., lecz nie dro blemu projelkt planu wi<lzi,
gą nowych inwestycji, a przez m. m. w dalszej
akty\'li2acji
lepsze wykorzystanie istnie- t•zemiosła, chałupnictwa i!bp.
jących
zdolności produkcyjnych. Produkcja całego resor- Ustal-Ony n.a pos1edzemu1 katu przemysłu ciężkiego, óbej- lendarz prac pan:lamentarnych
mująca
większą część prze- nad pro.ieiktem p.Janu 5-leitniemysłu
maszynowego
oraz go p•nzewi.ctuje, że obrady kohutnictwo, ma wzrrisnąć w misji w. t~j s~ra,~rie trwać. br.tym samym czasie o 57,5 proc. dą mme,J w1ęce.] do 6. hpc~.
Posiedzenie plenarne Izby, na
Z.godnie Z potr.zebam! .n~- którym rox.patr:oony będzie O&ZeJ , ~ospodark1,. pokaznre stateczny projekt planu, ma
wzrosme produkc,Ja pr7.emy- być 17jWOłane 11 lipca. Posiesłowa res.ortu budo"":niotwa i dzenie to potrw:a za'Pew~ie
przemysłu
materlałow
bu- 2-3 dnL Tak więc - o ile
dowla.nych - b? o blls~o 72 kałendairz prac padamentarpr1>c.,
produkcJa przemysłu nych rosta1ni·e 7JI"ealiizowany d ro b
· ł
•- ·
·
·
·
nego l· rzemtos
a wzras...,
.p1erw&2la ses,la
Se:1mu
zostame
O 84 proo.
·
l tramknięta ok. lS ~
WARSZAWA (PAP). -

Polska Ludowa uważa za iednq z podstawowych zasad
swei poliłyki stałe rozw11an1e przy1azn1 z NRD

zakończenie
W'

Projekt

związku z wniesie?iem do la- zwiększenie

I

I

* * .*
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Jeszcze raz - inicjatywa radziecka

10 dniaC'h Targów

w Podkomisji Rozbrojeniowej ONZ

s~

m

Zwięzla, .trzypunktc>wa 1.'ropo-1 znaczenie dla odbudowy zaufazycJa radziecka w sprawie za- nia w stosunkach mię<lzy moprz.estania prób z bronia ato- carstwami. Pr7..elamany 7.0stalmową i wo~orową, przetluma- bv martwy punkt w rokowaczona na Jezyk praktyczn:l'.ch niach rozbroieniowv<'h, co porezultatów oznacza . bardzo wie- zwolilobv lud 7.iom jaśniej s.pojle. ~yby propozycia ta Z-0\5tala rz=' ,v prwszłość.
RadZJieck:ie oropozycje 7.akla~I1ZY.l~b pr:z ~rzy lata nie od
po--wt.kowo za·wieo,zeni'i'
.ę _ksperymentaln.e dai~
ywa Y Y
l'·
·
·
wybuchy, dZt.ałac zac1.ęlaby m1e
•
dzynarodowa k<tnisja kootroli.' brom i:a k.11.kuldrn . <)'krf'.•:
co· stanowiloby pierwszy krok c:ąc . s1P ;- realnvi:i1 m?zl •wos7
l:la drodze uruchomienia mie- '"~11'1. Id:r.t~ 0 to, ": "m :<;t.a1w
dzynarodowego systemu insp-e'k ?:1ed1~oc7or>" am W~elka Bryta~
cji i kontroli, Mialob to d 1. ma me bvh•bv ..,1{1o:ine do 7 "-.
po.rozum1E:rl'a w _ te1
L ze warc.ia
Y

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

Tłum

gapiów

odbił

z rqk milicji
chuligana
sprawcę

bóiki

. W Czar·nvm Duna:icu wvdarzył
s1e. ostatniej niedzieli w~'.padek.
ktory stanowić winien dla wtadz
MO nowe ostrzeżeni·e o panos7.ą
cvrn s1ę nadal na Podha<lu chuh!laństw:e.

. W Czarnym Dunajcu o-Obywał
11e ostatniej nie>dzieli orlo.us1, na
którvm nie bra.klo młodych Judzi
z tzw. „ka<walerska fa.ntazią". Wy
oni miejsc-0-w11 fłOSpod?,
pełnili
qdz.ie w pewnym momencie do.szło do bójki. ..
Bóike szyb,ko .! spTawnie 111ikwi
dowali mie,jscowJ funkcjo·nariusze
MO, za,trzymurac lei sprawcę Stainislawa Szaflarskieg.o. W pewnvm momencie konwojujący chuliqana mhlicjanci zostaJi zaatakowani przez qrup.e podburzonych
qapiów. Tłum ten wśród po9różek i nrób rękoczynów -0dibił z
rak milicji chuliqana, który skorzvstał z za.mieszania i zbiegi. Mih<:ja z,ałrzymała dwóch orcrani7iato
rów za iśoia - TeoIHa Szafla.rskleqo - krewnego Stanisława ornz
Józefa Obrońca - obaj z Czarnego Dunajca.
Sprawe oddano ;prokuraturze, znś
za zbieqłym Sta.n:Lslawem Sz,a,flarskim trwaj11 poszuk.iwan,ia.

•orawie na czas nieo1're"lcmv.
:ri1wet /:I.O skrócić 0-'>
i•k
i~nPsro roku. oonieważ 7
r1r 0 d:>:il to „New York Hf""ald
nie przew;cui~
Tribune"
powazm1e1orzeorow:idZRnia
<7vch <lm"ri .adc7...eń w ci"au nai
hliż.c,,zych J2 mie~iocy. Równie*
A.n~licv no ob€<'nei Ferti,i '"'k.Sfl€
r-ymenfalnvch eksrp]ozji prz·erwą
ie na jakiś czas.
Czv więc moin11 liczyć :o.ię z
kO'Tlkret:nymi możliwościami jaki" <ro~ porozu rn iein i .a ?
Sąd1,ąc z odrlźwięltu, iaki zna
Tazla proo07.Ycja radziecka w po
lih•cznych koll'lch &tolic 7.a~h<l'd
nich i w pra.<;ie światowej. ta
nowa inkiatyw11 była dla wielu l)()]ityków 7.al'<koczeniem. Nie
sadzili oni. by Zorin wystąpił z
nowymi W111ioskitmi, 7.a.n im Stas
.sen nie pt'.zedloży Podkomisji
RozlYro.i>eniiowej ONZ amerykań
skkh propózycii. Ozynniki oficialne w Wa,,zyngt.ooie oceniły
or<>'!lozycję ialro 7.aradziecką
s.i>dniczv krok naprzód w porównaniu z uprzednio zajmowa
nvm stanowiskiem pr1,ez 7.SRR.
· Koła polityczne Londymu podkreśfają, ż.e WYl!'ażając zgodę na
instalacje punktów lrontrolnych
na swym terytorium, Związek
Radziecki przyjął wainą tea:ę
Zachodu. Przyjęcie za.sady ill.wpekcji opartej na W7'.ajoemności
jednemu z głów
kładzie kres
nych pllil'lktów spornych.
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dla inwalidów woiennych

Wnioski o zamlane wysokości
WA.ltSZAWA IPAPJ. ·- W zwląz
ku z licznym! zapytaniami inwall- renty należy Z!tlaszać do wydziarent t 11omocy st>C>łecznej ·1
łów
od·
dów wojennych t woJskowyrl:
prezydiów wojewódzkich rad na-

~~~;:;-:~:;:;.:.;"0,,;;: „,,„,..
Jak 1nronnufe Mtnhtentwo Pra
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W„Kukułeczce
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"
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Ministerstwie Kultury

o wymianie kulturalnej z

dowej i Fra.ncji. Ire.-ia Ekh1erówna ma poj~hać do Izraela.
Bogato równiez przedstawia
.się plan przyjazdów do Pol.s.lti.
Zawita tu Teatr Lalek z Włoch,
balet gwia.z.d francuskich, zespo
1.v typu lekkieg1) z krajów dez zagoni.nicą.
Tegoroczny budżet na wymia mokracji ludowej. Z okaizjd fePrawdopodobnie jeszcze
nc; kulturalną z zagranicą jest stiwalu jazwwego, który od.bęo 6-0 proc. 7.mniej1SZ0!11Y w po- dz.ie się w lipcu .. wy.stąpią . u tym miesiącu odbędzie się Ill
równa1t1iu z budżetem roku u-j '1as prawd;>podobrue ~s.p~ol,Y ia.z
hiegle"o (w br. wynos.i on. Smln wwe z Wioch, Niemieckie] Re- plenarne zebranie Ra.dy Ek~zł). z;,niejszony został również P1:1bliki Federalnej i .~tanów nomiczne.i przy Radzie Mm1budi'..et dewizowy 0 10 proc. ZJednocr.-mych. Z ok.az.i1 Koo- strów. Posiedzenie przewidyWamą sprawą jem więc, by kurs1;1 Wieni;a•.vskie~o. będziemy wane jest w ostatnich dniach
nrusza wymiana była jak naj- moi;ll sl.vS7.iec. grę sWJ.<;>lnych oo czerwca.
Program obrad III plenarmniej deficytowa i jak najbar- listow. Trwa.ią sta!!'ain1i; o występy V! P~l.sce. z:.spolow i ar- nego posiedzenia rady ma być
dziej opłacalna.
tystow przneżdza1ących na VI I
1
Po~ządeK
obszei:-ny:
Aby roa<;zerzyć nasza wymia- Swiatowy Fe3 tiwal Młodz.ieży i ba~dzo
dzienny przew1duJe m. m. one, musimy dbać równ.Leż o roz Studentów w Mo.~kwie.
s.ze,roonie lrontaktów kultura!- To, 00 wymieniliśmy, to oczy- mówie.nie· problemów związa.nych. TaJt np .. oo:nażną prze- wiście tylko część zapowiada- nych z tzw. małą reformą
~z.kodą w wynua::i1e. arty.stów nych pr<z.eiz Pagart i BWKZ wy ha.ndlu _ materiały opracoJest fakt: ~e np. zyc1e muz.ycz- stępów. My, ze swej „prowin- wane zostały przez komisję
rady,
ne Polski Jest bardU> mało zna cjonalnej strony" możemy t.vl- handlu wewnętrznego
·
ko głośno - tak, by nas minine za gran~cą.
west<:h- ki~rowaną przez L." HoroMimo zmniej,,oonda budżetów ster&two usłyszało
na ten cel, program dallS'ZJE!j wy nąć: oby nie tylko w Warnza- w:tza; „Mał:3 refo~ma przewidu.ie m. m. zmiany w symiany prned.staw.ia się barozo w;e'.
•
stemie zarządzania handlem,
T. Woj.
interesująco. Poz.a umowami z
krajami demokracji ludowej na
Wczoraj. w Ministerstwie Kul
lury i Sz,tuki odbyła się kOl!lferencja prasowa, której przeKonwodniczył min. Kuryluk.
f.erencja poświęcona była zagadnieniom wymiany kulturnlnej.
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Jeszcze w bm. - plenarna sesja
R a d Y El,ononiiezne.aJ

usprawnienia je~o
wl postulaty
P.rzez . nadan. ie
dzia.la.lności

z

w

211d

sezonie

1957-56, przewiduje się wyjazd

ł

WARSZAWA

PowołalllJll została niedawno w
Krakowie prr.zez Polską Akademie
Nauk nowa instytucja _ kom&tet
do spra'W z<1<1ospodar-0wa.n:ia ziem
qórskich PAN, pnzewocmtczącY"ll
teqo komitetu został sekretarz wy
działu V-nauk rolniczvch i les~~~7a. PAN, P'ro.f. dr MieczY'slaw

OLSZTYN
Dla uczczenia 80 rocznicy urodzin wybi,tneqo tk:ompozyłora Fesyno
Nowowi-ejskiego liksa
odbywają
wa.rm.ińskiei :oiemi
sie w mi,a.stach woj. olsztyńskiego
uro<:zv,te koncerty.
Na 3 konce·rtach, które się już
po
odbyły, obecna była wdowa
CRS. „Samopomoc Chlops.ka" or komporz;ytorz:e.
.
k
b.i r
qaru-z,uie wla
iu o e onmmcz•me
Przed1motem ba.dań biura ekonomicz111e(fo będzJe ekonom!ka i or
skupu,
za01patrzenia,
qanizaic_fa
pr:oo~worstw.a. usłuq ora,z organizacja przedsiębior.stwa spóldz.ielczeqo i za.rządzania nim.

*

Nowe kierunki studiów
na UL i innych uczelniach
Decyzją
wyższego

ministra S7lkoln.idwa
uruchomione :z.o..'ltana.
w =ku akademickim 1957-'58 no
we kierunki 15tudiów: filow!ii i
'50Cjologii na Uniwersyt.eci<e im.
Marii Curie-Sldodowskiej w L1,1
blin.ie, socjologii. filologii a.nglel
skiej, na.uk peda.gogfoznych, a.rchoologli I e~nogra.f,ii n.n. Unłwer
sytecie Lódzkim, filologii rofi'lologiji klasycznej,
mańskiej,
etnografii i nauk pEdagogicznych n.a Uniwer.sytec.ie Ad,ama
Mickiewicza w J='loonainiu, fi.Lozo
fii i !ilologi~i klasycznej na Uniwersytecie :i.m. iMikolaja Kopernika w Torooiu, l!lOCjologii. n~
UniwerB.Ytecie Wamzaiw6kii.m i
pedaigogiomych oraz h:isto
•

naa

ri;i sztukd na Uniwensytecię Wro
daw&kim.
Przyjmowaai,le Im.ndydató-w nr
nowe kierunki studiów roopocz
lliie się w najbliższym czasie.
J>onadto minister szkolnictwa
wy.ż..ctzego wyra.ził zgodę na orprawa
wydziału
ganiwwanic
na Uniwet-.sytecie im. Mikołaja
Toruniu oraz stuKopernika
dJium filologii germańskiej na
wa.r:.1.aw8kirn.
Qniwersytecie
Przyjmowanie kandyda·!ów na
te e.tu<lia przewiduje się w roku 1958.
Obydwie decyzje w.stały poop:nil
w.zl.ęte po za5ię.gnięciu
Rady GłóW1nej S:lllro1nictwa Wyż
szego i 'A! porozumienóu z zai.ntererowanymi u~ .

w

WDZKI nr• lU,.._ (329Q)
2 DZJBNNilt
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polityki gospoda.rcz.ej W
Il półroczu br.
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Zwłoki

o tiar

katastrofy lotniczej
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przewiezione dzif

Wrocławiu

do krai,u
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SRODA, 19 CZERWCA
ludowa BysZJeW&kiego. 15.30 Aud. dla dzieci starszych „Blękitaia sztafeta",
16.05 PieŚ!ni Piotra :Maszyl'1.skiego i Stani.slawa Niewiadom16.20 (L) Koncert rozskiego.
rywk<Jl\vy w wyk. orkiest.ry man
doli!Ili1Stów LRPR pd. Edwarda
Ciukszy - soli.sta, Cezary Banaszkiewicz - akortleon. 16.45
,.Polacy, a Litwini". z wzajemnych stosunków obu naro<lów.
17.01 (L) .,Z nowych opowiadań
.Tana Koprowskiego". 17.15 (L)
Kalejdoskop muzyczny. 17.50 (L)
Muzyka rozrywkowa. 18.10 (L)
18.35
Łódzki dziennik radiowy.
Muzyka i aktualnośd. 19.00 „Mi
łość w piosence". 19.20 Felieton
19.30 „Czego chętnie
literacki.
słuchamy". 20.23 Kronika spor20.35 Wiązanka melodii
towa.
tanecznych. 20.45 „Nowości poe
tyckie" - omówien.ie tomu poe„Wiensze dawne i nowe".
zji 21.00 Koncert Chopinowski. 21.30
sprawach
głosem o
P~lnym
młodzieży, 21.55 Jacek Różycki:
Hymrni eceleciastici w wyk. chóru chłopięcego i męskiego. 22.15
22.50 WyOrkiestra taneczna.
dawnictwa PWM. 23.2-0 „Mel<>die na dobtan0<'"1
15.10 Gra kapela

budynków mie- pod· Moskwą
Około 51 tys,
szka!Jnych i qospodarskich wznolub remontują w tvm roku
szą
będą
c:hłOiPi, korzy!9ta'illc w dużym stopniu z pożyczek państwowych.
Od slyczru.a suma pożyczek udzielonych na budoW111ictwo in.dy"ri MOSKWA (PAP). We wtorek
dua,lne na wsi wynosi! ok. 500 mirvtusowvch wvroby mo11opolowe lionów z~otyćh czyli blisko polo- przewieziono z kostnlcy w MoPrzy zawiewartości 370 tys. :r;!.
wę oqólne j kwoty prze.ma.cz-onej skwie n.a. lotnisko we Wnukoraniu transakcli 1>osłu41lwal się on na
ten cel w bie'Ż, roku.
cudzym dowodem osobistym. Po·
wie trumny z zabalsamowanymi
nadto z zakładów mleczarskkh we
18 bm. w 75 roc•in•ice urodzin zwłoka.mi o-fLa.r ka.ta.strofy samo
Wrocławiu pol>rał masło l ser, a
z prywatne! wytwórni wina towa- Oeo.rgi Dym&tr<>wa, wy<bHn.ego dzia lotu polskicg-0. Pięć trumien ze
ry na łacm11 sume kilkudziesleclu łacza bulqaukiego i międzyna.ro- zwłok.a.mi obywateli polskiich i
tys, :r;I. Artykułv te Jodzls oddal doweqo ruohu robotniczego, tl,8"e- dwie t..rumny ze zwłokami oby„w komh" klerowntkom róinyclt qaicia Zakładów WyitwórĆzych "'- watell USA spocrzęły okryi.e
sklepów PSS l MHD na terenie p.ara·l.ury Wy.sold.ego Napięci. a w wieńca.mi na pokła.d~e samo-Jo
Jodr.ls został a.reszto- Warswwo.e - noszącym imię teqo
Wrocławla.
wany wraz ze wspólnikiem Zy- wiielkieqo rewolucjo.ni-sty _ zfo.. tu polskiego. Dv.ie trumny ze
obywateli mongolqmuntem Dąbrowskim w czasie żyła Wl'Z:Y·te w ambasad'lie Ludo- zwłokami
finalizowania nowel przestępczej wej Re1rnbliki Bułgarskiej w War- skich złożone w-staJy na. pokla.dzie samolotu radziieckiego.
transakcll. Zamówił on mlaoowl- szawie.
W żałobnej uroozyst-0ścl wz.ię
De~eqację pro:yjąl chaT'ge d'alcle w spółdzielni CPLiA w Sopo·
b
Petew
Nikola
Bulqa:rii
faO,res
cle towarv warto~cl 58.S tys .,
załogi li Ud'tial JM'7'8<1st.awiciele am aktóre miały być wkrótce doslar- któremu ·-prredstaiwfcie,le
T.
ambasaoorem
z
PRL
sady
po~d.rowieniilITT!i.
z
list
l,i
wr1;>czy
czone.
Deleqacja złożyła wtlą>.;ankę c7.e<- Gedem I przedsta.wiciele a.mbaMO we Wrocławiu w wyniku WOinych kwia,tów przed popiersiem sa.dy m·l>ngo)skiej z a.mbasadodalsze!to Medztwa prowadzoneqo Georqi DY1m;·tr-0wa 1n.a·idu,jącym się rem Bata, a t.ali:Że cz.Jonkowie
ambasady a.meryl<ańsltiej 1 1'11w lej 1tprawle are1tztowala 8 kle- w iedn,e i z s'a'I a.m,ba·sady
' ~...,-T
rowników sklepów PSS I 2 kle"'.~ i'.
S ELEWIZJA
1>lacówek dyplomatycznych
WROCŁAW
rowników skle,pów MHD, za.mleroda, 19 czerwca.
nych w Moskwie. Obecni byli
szanych w tę a.lerę. Przylmowali
w ciąqu 50 dni swego istnienia również przedstawfolele „J,otu·• 17.30 Retransmisja z Warszaoni i sprzedawali w podle!!lyd1
audycji pl'. ,.Mistrzowie
sobl~ nlacówkach towary µocbo- Wroclaws1ka Giełda To·warowa za- i ra.dzieckicłl linii loiniCiZych wy
e.strad.v". 18.15 T-elewiZ,.YJ·na kr()dż<1ce z kradzle-!y, • Jnkasuląc do warla transakcje harudlowe na sn- „Ae1·offot".
k
•
,
t
•
·
·1·
10
l
jedną trzecią ich m
kieszeni
wlasncf
Samolot ~e zw.o ami obywa- ni-ka filmowa. 18.:JO „Spa.~eTem
mu 1onow z.1-0 y;c.1.
e przesz ·O
warh>ści.
~ga teli po,Jskiich 1 amerykańskich po Lodzi". 18.45 prz.erwa. 20.00
tego { jedyndzie· a rzu- w DZ'ięki
·erwsze wyniki śled•tw
p.rzedsięb1orstwa,
Polsce) istnieniu
u
Pl
ca ją światło m. In, na beztros!~ę siatki p!,acówe.k handlowych i prze przybęd:r.ie do Warszawy 19 bm. Retransmisja z War-szawy fragm€111!tów scenicznych w wyk0<11a
handlu - ·kierowników mysJ.owvch w kra.ju upłvnniLo oo· o.k'(J-10 godz. 13.30.
aparatu
W M<>Skwie prowadoone jest niu L. Oliwiera i V. J,eigh,
manazynów Jlp„ którzy wydawali wai•n.ą część swokih remanentów.
W związiku z prmv.adzlmymi
towary osobnikowi poslu!tuią<:emu Tvsiąoo ,\on !owa.rów, tzw. niecha- nadal śledz~wo w celu ustakw próbami retransmisji Łódzki
kia.t.ast.rofy
się dowodem osobistym ze zdje· diLwvc·h, 1>owedrowaio z ma9"a.'ly-j nia. przyczyny
niepodobnym. nów do sklei)ÓW w tycJ:i. okrę11ach na.J'bliższym czasie p.oda~~ ro- os·rod~k Te!em1·zvJ·ny z.ast-~ga.
zupełnie
ciem „„,
" ·
. ~·
. .
.
,
kra1u. w •których było ach brak.
do okazlcle\11.
SuzeqóLnvrn pr>11ytem ciieszia się staną do . w1J.a.domośc1 wymki sohie prawo lmliany w prograDals:lil iledztwo w ~i S'prawie
.. mie..
!
··· „ --~ ii·a. giełdzie iowairowej ,we ·::N.ro· tych badali, .
-- - - - ·
trwa, ;

Afera Jodzisa we
We Wrocławiu wykryto tzw.
notorvczneqo
Jodzlsa
przestl)J>CV !JOSpodarczeqo - którv mimo li ldlkakr<>tn!e od.powiadał :ia naduiycla stale wraca·! na
s111.nowbka w handlu uspoł.ac:r;nlonym.
Stanisław .Todrl• na fikcyjne zamówienia GS w Sobótce pobrał
dwukrotnie w br. z zakładów !l'J)l-

spodarstwa.ch rolnych,

* *

ne. ·

straty

aferę

dawiu artyku.!v wlókiiennkze, kon
felc.cja 1 obuwie,

4
pe
g

watnym, powiązanie handlu z
drobną wytwórczóścią itp.
Ponadto na III plenum Ra
• . ' dy Ekonomicznej mają byc o-

11

Brak rzetelnej kontroli

Cl inwalidzi. którzy J)T?ed "'sl~
J>ieniem do wojska nie byli uracownlkaml, MD!til tadać pr1.ellczenla rentY, Jeili po wvzwołenlu byli 1atrudnlen! przez 10 lat 1 11rze·
3tall 11racować. W tym wypadku
podstawa wvmluu wyis:iej renty
będzie przectetny miealecznv zaro
bek osl~nl,ęty prr.ez renciste w
ostatni~h 12 miedl!cach 1iracy lub
w kolejnych dwóch latacl\ zatrudnienia downlnie wybranych przei
rencistę z okres~ 10 lat pracy.

k ,., dz a
h k
• własc1wyc, . terun ov.
łamu bodzcow materialnego
przedsięzainteresowania
biorstw handlowych i pracowników, projekty pewn~go
przeds1ę
usamodzieln\enia
biorstw w dziedzinie polityki
k teczneJ·
•
•
zapewnienie s u
cen,
jakości artykułów
kontroli
rynkowych itp. Ponadto ,,mała reforma" - obejmuje spra
z rolą handlu
wy związane
prywatnego
spółdzielczego i
oraz zagadnienia ich konkupryrencyjności z handlem

ma~~~~~!~E.}~ llllllllll;;·~~łll...'':~1·1··::~·~1J~·:~n1tii"l1...lll"l m1n1111 :::::l:ift:::;;a:;~~~·u P~::
$E
m:~l „.„ „Ot;! ••~m;! ~budf Ulll 11 ,no::a:~;a.~iz;~~sh':o~~~h
w~~:Y i~~c;1~i,

z Pol.ski „MaZ10<W.s.za" do M<J;Jlte
, 4
X
cy 1 ()piekl Społe-<:zneJ wszyscy
Ca.rlo, e. być może również do
inwalidzi wolennl 1 wojskowi ow ostatnim losowaniu „Kuku· Wloch Teatru Nowej Huty na
trzy.mall łut wvtsze renty na pod514wle noweli z 15. XI. 1956 r. o łeczkl" 11.705 osób uzyskało po fe.~Uwal sztuk Goldoniego, P azorgani.zowanym
ze
zmianie dekretu o zaopatrzeniu 2 trafienia, a tym aamvm otrzy. pl.iński,
przez &iebi-e ze.społem baletowym
inwalidów wolennvch 1 wojsko- malii po 26 zł.
1
wyjedz.ie do Jugosławii. Jugowvch,
z trzema trafieniami nadesłano .sławia interesuje się równaeż
Ponadto w myj! dekretu o HO· 424 rozwlą:iania i dla szczęśliwych naszym Teatrem Nowym, który
patrzeniu lnwalidzklm, cl Inwaliwypa- .prawdopodobnie tam wyjedzń.~.
dzi wojenni, którzy 11rzed powo- uczestników populamef ary
9-osooow;a grupa tańca kl.asycz
Janlem do 1lużby woj1kowel byli da po 718 zł.
nego wned~ do Włoch . Przed
.
t
pracownikami, a po 1. vn. 1954 r .
Natomiast z 4 ra 11eruam1 na e- w.i!dziane. są również wyja:zxl.y
111 :ta1rudnienU osiągną tnyletnl Dll'
4 kupnny, na kaidy 2 mrtiejs·zych zespołów estriadol>tzerwanv okres zatrudnienia, mo slano tylko
wych do Jm-ajów demokra,cji lu
Qil wvste11ować o 11rzeliczenl.a Im nlch J>fZYPl\da PO 55.376 zł.
rentv od 'Przecletnych zarobków o·
siąanlelych w tvm okresie, o ile
'J)rzecletna ta jest wyższa, niż 'POd
stawa wymiaru dotychczasowa!
w handlu
renty, Przepis ten będtle reall'lO·
wany natwcześnlel od 1 HJ>ca hr.
Podwyższona renta wv11łac;ina bę
dzie nlezale\tnle od wysokości o- naraża nas na nieobliczalne
trzymywanych zarobków.

4

zagranicą

•

·Gdy brak lampy Aladyna ••• DZIENNIK kulturalny
Gdy brak takiej czarodziej
skiej lampy, wiele problemów nie da się łatwo rozstrzygnąć. W naszych warun
kach jednym z nich jest .spra
wa wzrostu stopy życiowej
i związanej z tym podwyż
ki płac. Oczywiście zdajemy
sobie wszyscy sprawę. że
nie chciwość i nie żądza k•e
zusowych dostatków powou nas ludźmi, którzy
dują
iż bardzo, ale
stwierdzają,
to bardzo trudno wiazać im
koniec z końcem. Nie zau podstaw
chłanność leży
postulatu podwyżki zarobków. n i ezależnie od tego, czy
wysuwa się go jawnie, C<Y
po cichu, ła
też przemyca
miąc dy3cyplinę

Prawdą

płac.

iź dane stastwierdzają, że fun

jest,

tystyczne
dusz płac w ub. roku zwiekszył się o 15 miliardów zło
tych, że w licznych gałęziach
gospodarki narodowej nastąpiły

podwyżki

płac,

że

wzrosły realne dochody wsi,
dodatki rodzinne, emerytury.
Ale dane te jednocześnie k:in
statują. że na 7 mln. zatrudnionych pow rolnictwem
tylko
dotyczyły
podwvżki
4.7 mln„ że nadal pozostały
pewne dysproporcje wynagrod z eń. niesprawiedliwe rómiedzy starvm i no·
żnice
w~·m portfelem rent. że nadal wielu z tvch. którzy skJ
rzystali z oodwyżek zarobków. czy świadczeń soołecz
nych bvnairnniej w dostatki
nie opływa.

wej. Ale czy wobec tego mo w systemie plac nie jest więc
wysuwanie postulatów bez
żna obecnie przeznaczyć na
pokrycia. Podobnie nie osiąwięcej jeszcze
konsumpcję
gnie się celu w skali społeniż to zostało uczynione?
dyczne.i
na pytania
scypliny płac przez poszrobotników u CegielskieFaktów
czególne zakłady.
Gomułka
go, . Władysław
zaś takich było niemało i w
stwierdził, że jest przekonany, iż w bieżącej pięciolat- pierwszym kwartale br i po
tem. Szereg zakładów wyce realne płace wzrosną
datkowało w tym okresie na
proc:. i że gdyby ten wzrost0
30
rozłożyć równomiernie, tzn. place więcej niż wynikało 7.
o 6 oroc. co roku - to mo- wykonania planów produkcyjnych.
żn.q by go osiągnąć przy nnr ·
malnym rozwoju inwestycji
i bez obawy zakłóceń na rynI
ku. Rzecz w tym jednak, ż<- jak stwierdził Władysław
Gomułka - „Wkroczyliśmy
'
•
dopiero w drugi rok planu
ff SeZOOle •
1
ł
·
ne
rea
pace
a
etniego,
5 1
·k ·
·
·
znacznei częsci robotm ow
i pracowników wysoko prze
on~a
kroczyły planowany na tell
okres wzrost. To jest główna przyczyna dzisiejszych
Wy 0 0 8 0 8
gospodarczych
trudności
r;zczegó1nie w dziedzinie zaopatrzenia rynku w potrze- JUŻ„.
bną ilość towarów".
Fiih a1monla zamyKa sw óf t egu·
Według wyliczeń staty.
moż~ roczny sezon naprawdę imponują·
ludność
stycznych,
przeznaczyć w tym roku na ca liczba 700 koncertów. zorqanlzakup towarów na ryn..1-:u zowanych zarówno w todzi. tak i
na terenie województwa. Złożyły
na to koncP.rlv svmfonicznc I
ponad 160,1 mld. zł (sum<J. sil)
kameralne, recHale. koncertv 111a
oszacun
ac,
p
uszu
n
ł ·
fu d
d k· zakładów pracv. wvżsrvch uczelni
WVCh
I mtodzieży szkól średnich.
t.
, d k 1Ud nosci
. d. OC h Od OW
.
w1ejs 1{leJ, nagro , re Y ow,
1.ost~i
recitalitvqodnm
Teq.irocznvw cvkl
świadczeń społecznych
ubieolvm
zakoliczonv
po odliczeniu wydatków na orzei makomi.ta oianl,tl<e Moniq;1e
wszelk1e~o rodzaju uslugl, de la Jlruchollerie. Natomiast or·
podatki, wykup weksli itp.) kiestra svmfoniczna ?.akończv urorzvśde <wói sezon ko.nrPTlaml w
t
ś
„
- war t osc za masy owa- dniach 21 i 27 r1erwra Krrow:iik
rowej przeznaczonej na ry- artvstvcmv Filharmonii 'fłenrvk
nek wynosi 161,3 mld . Róż- C1vi rlvrv11ować b„<Jzie lednvm z
nica między tymi dwiema naiwielcszvch arrvd1iel llteraturv
wmfonkznei - IX Symfoni• Lml. d
k ł t
.
. b
a wo się o- wika van BeethovPna. Obol< !ilhar1!CZ ami - ja
stanowi kon1ecz- monikńw wv<tapi chór mieszanv
myślić ną, choć w tym wypadku mi nrzv Filharmonii Łórl 7 kiei oraz S'l·
Rndnidqka -_ s"n"n,
ZofhStrzalkow
liśri:
rezerwę n"n W".·ni1nalną mezrnliabella
·'
5
padek możliwych zakłóceó. soi>ran. Slawomir 2Ptdzickł - tenor i Zdzlslaw Klłmek - harvton.
bilansu.
przvqotowal Tadeusz Kaldowz przytoczonych wyliczeń f'li.ór
sh
'k
wynika przeto, że równow<>- 'c·
.r.wart„ l'.'~woiPnne wy ·onan 1P
dochod m·1 1 cl
d
·
:-1 - IX Svmfouli Beethovena w torl71
R
ga mię ,zy
ności a podażą rynkową Jest 1zapow;ada sie jako poważne wvzapewniona, ale że jedno- rlarzeniP. w naszym życiu muzvcz·
cześnie równowaga ta jest nYm. Z nrzviemnościa rlowiadutemv sle. t.e orkieslra symfoniczM
napięta. Łamanie jej może wvstanl na nknńczPnie sezonu we
tylko ·uderzyć w świat pra- frakach któr~ sa nrnentem Prew-{
To też
Rarlv Narodowe!.
cy, zdezor!!anizować
któ
na sta„wvdarzenie".
nowi n'cmale
. •goS'pO- dinm
"
darkę, .,narodową, dac . zer spe re od dawna. czekano.

tolerując łamanie

Odpowiadając

700

konceru.ÓW

Na zakon' czen1·e

IX Sym f
k
,
We fra kaCh

Możliwości poprawy sybacji gospodr.irczej i, wzrostu
stopy życiowej tkwią - na
dalszą metę - w wypracowaniu nowego modelu gorozszerzeniu
spodarczego,
praw ekonomiczdziałania
nych, stworzeniu odpowiedn.ich bodźców ekonomicz·
nych itd. Ale trzeba parniętać. że to proces długi i --jak wszelkie zmiany - 7.Wią
zany z kosztami.
. d
Istnieją Je nak rezerwy,
którymi można i należy dysponować na bliższą metę.
Np. w pierwszym kwartale
br. mozna było dostarczyć
ws·i więcej towarów i osiągnąć dzięki temu lepsze efE:· ·· ·
·
k
kt
y w za res1e em1s31 pieł
d b
· d
mą za, g y y prz~myhs y:
chemiczny, materiałow udowlanych i maszyn roln:czych - wykonały swe zo-

NASZ UDZIAL
kon·
urwala się chmura z międzynarod-0wymi k~>nkursami muzycznymi. Lódź wytypowała lub typuje kandydatów na uczestni·
ków-praedstawicieli Polski w 7
międzynarodowych konkursach
muzycznych. Jak się dowiaduna Międzynarodowy
jemy,
Konkurs Muzyczny w Monachium wyjed;,.;ie Bogdan Bilski - obo1st.a, student Wyższej Szkoły Muzycznej w Lodzi, zaś na poclobny konkurs
w Genewie absolwentka lód?:kiej WS:\1 - Teresa Żylis. s-0pra.n.
Nie oo rzeczy będzie też zazna-ceyć, że sp<>śród wytypowa
nych na występy konkursów
· 1u
VI F'eshwa
artystycznych
Mloozieży i Studentów w Moskwie znajduje się" trzech wychowanków WSM w Lodzi:
Władysław O•~ińsk.i - flet,
Zbigniew Frieman - altówka
i Zofia Vogtman - fortepian.
Konkursy,

konkursy,

k%~;~ powiedzieć, że

bowiązania.

O ile lepsze byłyby rezuld b
taty gospodarcze, g y y z
kolei wieś rzetelnie wywiąob0się z dostaw
zywała
wiązkowych!

NOWY

h..

Wiele milionów zyskała„,
gospoda.rka narodowa, gdyby
zdecydowanie toczyła się w.sl
- 1
k
k d . .
ka z ra z1ezami i orupcJą.
Te p 1agi zżerają nas, jąt rzą
opinię. domagaj a się urucho'
ś
arsenału {r> rodkow
mienia
probleprzeciwdziałania
mie tvm nieiednokrotnie już
pisaliśmy i będziemy do nie
go wracać).
Wreszcie _ jakże istotna
jest kwestia pn.ekracz;mia
h .
d I .
•
P 1anow pro u {CYJDYC 1 roz
wij;mia oszczędności. Tegoroc:r.ne plany są nrzecież raczei zaniżone i niemal kazdv
. wy Irnnac,
. łb v Je
„ mog
I ł a"
za;;:
z nadwyżką. Nagromad··i:one
w rekach państwa tą drogą
środki i rezenvy - oto realna ba7.a dla poornwy sv. dl
d
„
t
a su 1cURC.11 gospo arcze.i
cesywnego regulowania trapiacych soołerzeii~two boląmaterialnych . Lampą
C' 7 Pk

I

ZWIĄZEK ZAWODOWY
w wyniku r<>Zpadnięcia się

„stugłowego" zw. zaw. Prac.
K u lt ury pows t a1o kilka no·
· k ow
zawo dowyc h .
wyc I1 zw1ąz
·
• u k ons i y t uowa l su~
O s I a tni-0
w
Lod1ii zarząd okręgu zw. Zaw.
Instytucji ArtystyczPrac.
nych. W skład zarządu weszli
przedstawiciele prawie wszyst
kich łódzkich teatrów, szkól
Filharmonii.
m•J.zyczn"ch
,
Przewodniczącym 7.-0stał rektor WSM - Mieczysław Drobner, wiceprzewodniczącym Zyi:munt Ciesielski - pracownik
techniczny Tea.tru Im. Jaracza.
sekretarzem St. Golachowska
_ instruktor art. ruchu świetlicowcgo.
Nowemu ~iązkowi życzymy
owocnej pracy.
J)OltOCZNA· WYSTAWA
PRAC STUDENTÓW PWSSP
Lódź jest w tej chwili doośrodkiem pia!!Ytl mocnym
słYca;nym. Wysta:rm:y, że narlmienimy tu, Iż tutejszy Związeli; Plastyków liczy około 200
artystów.
• J>r!ledstawia się prw·
A· jak

OdDowiedź na to pytanie da
nam „Doroczna, wysta\.va praAl
studentów PWSSP". która ~
twarta wstanie 20 bm. -0 godz.
12 w lokalu szkoły przy ul.
l\aruto~r1cza.

77.

PLASTYCY LODZCV
NA OGOLNOPOLSKIEJ
WYSTA'W1E MLO:DEGO
MALARSTWA T RZEiBY
w SOPOCIE
JR czerwca otwarty wstał
h
t
„
Festiwal Sztuk Plas ycznyc
w se.pocie.
W chwili obecnej czynne S2'
tam dwie wysta,wy: l\lalar•
st.wa Jugoslowiańskieiro (przrwieziona z Warszawy ora:r.
O~ólncp<>lska Wystawa Mlode-11'0 Mala.rstwa i Rżeźby.
z lo'dzki'ch nlastyko'w zapro-o
szeni ·wstali do wzięcia udzia111 ...
•· . Stanisław Fi„,
„ „~stawi·„
Zbig-niew Gtowajalkowski,
ckl i Lech Kunka.
SLUSZNY SYSTEM
H i 15 bm. odbyły się W

Wyższej Szkole Teatralnej w
Lodzi egzaminy studentów W'/
t t ·
1
ea row
d7.iału dreżys&sk
h E ego
7 · wy
niezawo owyc · ll" ..amm . •1
kazał. że p<>ziom nauczania
wyniki są teraz -0 wiele wyż•
sze, niż to stwierdzono w la•
t~.n.h ubi'ewlycJ1•
~„
st11denc'1, klóN"'
Wszyscy~
ill rok, otrzymali
rk~n'czyl1'
~ v
dla opracowania warsztatów
. 1Y w t e•
dyplomo\\ryc11 przy d z1a
renie. a to w domacli kulturY
trzech województw: łódzkiego.
warszawskieiro i kieleckiego.
Jako dyplomanci organraować oni tam będą zespoły
amatorskie - te.a.tralne i opra.
cowywać sztuki z repertuaru
bądź obranego przez same zespoły miejscowe, bądź też za•
proponowanego przez dyplomanlów.
Praca ich odbywać się bę•
dllie pod opieka, pro[esorów
Wyższej Szkoły Teatralnej, któ
rzy będą dojeżdżać w teren
dla skontrolowania poszczegól
acy rcz'yser
ta eh
~
e ·P 0 w pr
ny
sklej swoich wychowanków.
Wa.rW> zaznaczyć, że poza sty
pendiami, które uczelnia nadal
im przyznaje, pracujący w te•
renie słuchacze IV roku Wydziału Reżyserskiego otrzymy•
wać beda swoje stałe honl>raA.
ria miesięccrie.

Obok snb;ektvwnvch pranawet uistnieją
sprawiedliw'onych.
jednak obiektywne wa run ki. pon~ d k1óre wmieść się
niesposób pod groźbą oderwania c:ię od ziemi i błąka
nia w obłokach. Trzeba więc
~twierd7.iĆ. ze podwy7.ki płac
i świadczrd1 - z punktu w:<lz<>nia potrzeb dalekie iesz·
cze od upraf'nione.go ideału
stosunku do realnych
- w
ekonom!cznvch
moźliwośd
Aladyna nie rozporzad7.amy
kraju odznaczały i;ie w :ub.
- możemy wier liczyć tvlko
roku bardzo szybkim temna \Ąrłasno~ \\'V..:;iłki.
oem, bylv dokonvwane nie, szły łlarybck?
F.. BOROWICZ.
jako na wvro~t. Nie .ma wpra
wdz ie trurlności ze zwieksze kula„Kaida
wvplacona I wypus1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ci!.
czona na rynek złotówka musi
n iem wydajności rn<i~zyny
O
odpowiedTównoważnv
znaleźć
c'ło drukowania pien'ędzv w
ntk poszukiwane!IO towaru . .I'.'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rrinku Polskim. Sek jedriak
śli takieoo towaru niP zna1d1.'.P
w oelnvm pokryciu, towar ten
w tym. czy pieniądze te bf;drotele, czvll zlotówka traci
mialy ookryc;e w dod.ą
newna r.zel'ć swołeł sllv nabrach materialnvch. czy kobywcze!'". fZ cytowane!IO przeChewerton opowiada, it w
czął ją dusić. Podciągnęła się
Jak jui podawa\iśmv. iv
Różne są natomiast i mniej
rzystajac z nomi11alnie zwię·
mówienia Gomułki).
sprawie lcatastrofy polskieostatnich chwilach samolot
jasne wskazania innych przy- lewą ręką i wysunęła się z
kszonvch dochodów obvwaDrogą do zwiększenia ui.~o samolotu pasażerskiego,
szedł wizualnie (tzn. przy witel bedz-ie mógł znaleźć za robków, emerytur, stypenktórv rozbił się na lotnt~ku borów. Badania nad nimi są pasa. Wreszcie zdołała przez doczności ziemi). Szedł nad
okienko wydostać się na zieWnukowo pod Moskwą, ko· w toku.
n'e towar na rvnku. tow;;r diów itd., do usunięcia nonwierzchołkami drzew, rzucałn
misja polsko-radziecka proCi co przeżyli-stewardes mię„.
po nie podwyższonej cenie?
sensów i niesprawiedliwości
wadzi dochodzenie. Wyni!<I
bardzo mocno. Widział szosę,
(która
Fedorowska
Ewa
i;a
To ni" było okienko - była
nie zostały jeszcze podant<.
Dla zabezpieczenia r.ozsze
obecnie już jest w kraju), o- w odłamanym ogonie samo- samochody na niej.„ Widzi11t
relację
ron'.żei drukujemy
r7.onei w tvm roku zdolnoto dzięki temu, iż raz po rar.
stateqo korespondenta „Try- bvwatelka ametykańska p. lotu. Wyszła przez otwór w
ści nabywczei soołf'czeństwa
buny Ludu" w . Moskwie,
Tremper z córką .i p. Chewer- miejscu, w którym złamał. się niebo przecinały błyskawice.
który pisze na ten temat:
- przy podziale dochodu na
ton - oto jeszcze jedno źród kadlub. Przeżyła straszną ka- Nie sądzi, iż by;ło to uderzerodowe11:0 zwiększono udział
lo, które może pomóc w wy- tastrofę - doznała tylko jed- nie gromu: po ostatnie.i bly~
przewodniczącego
stole
Na
spożycia, ograniczono akumu
kawicy samolot leciał jeszcze
jaśnieniu przyczyn katastronego uderzenia. Pozostałym żaworonkowa
marsz.
komisji,
lac.ie. nakłady inwestycvine.
2-3 minuty. Nagle poczuł pnfy.
udepierwszego
od
zabity.ro
wydatki na obronę. podi~to Jak się dowiadu}emy, Central- leżą zabłocone, zgięte i poWyleciał w
tęzne uderzenie.
kraju
do
powrotem
Przed
rzenia - sądzone było jeszcze powietrze i rzuciło go na zieNależą
p··zybory.
tłuczone
szereg środków dfa pobudz~ ny Za;rząd Tea:trów- zaprop<ll11.0zeznawała
Fedorowska
Ewa
kilkakrotnie odbić się od zie- mię. Słyszał krzyk Fedorowone do samolotu SP-NLF . Po
nia inicjatvwy gospodarczei wał objęcie dyrekcji i kierownito, by je wydobyć 'Ze szcząt przed komisją. Opowiedziała, mi...
chłopów. Umo~zenie ndłu d.wa arty.stycznego Teatru Mloskiej. Odpowiedział jej, al'I
iż kiedy samolot zniżył . się i
ków samolotu trzeba było dlu
żenia Polski przez ZSRR i dej Wars:J..awy zna.nemu reżyse
Ewa usłyszała jęki pani nie mógł jej znaleźć. W pewosiągnął wysokość 800 m. powyprostowycierpliwie
i
go
kredyty zagraniczne stano- rowi i dotychczasowemu dyrekWaha- Tremper, która wolała córkę: nej chwili spostrzegł, iż obok
częło bardzo rzucać.
wać kupę calkowicie w ldę
jeszcze je- torowi Teatru im. Jaracza w
wią oczywiście
Michelle, Michelle... Potem niego leży mała 12-letnia
wynosiły niekiedy około
nia
bek zwiniętego żelastwa.
dno niebagatelne źródło ró- Lodzi - EmHowi ChabernkieUmie- Tremper. Wziął ją na ręce.
głos stał się słabszy:
Poczuła sie źle i
metrów.
100
propozycję
Ch.aber&lci.
Dvr.
mu.
Straszliwa była siła uderam - wołała pani Tremper. Była nieprzytomna. Dotarł do
wnowagi rynku i dalszego
usiadła z tylu, nie
dlatego
rzenia. Wystarczy powiedzieć.
rozwoju gospodarki krajo- przyjął.
chcac, by pasa:i:erowie to wi- Ewa nie mogła jej znaleźć. szosy, gdzie zatrzymał samoże w nocy niepokój wywołał
Rzuciła się no pomoc. Brnęła
chód, ale kierowca nie mógł
fakt. iż na miejscu katastrofy dzieli, to ich deprymuje. U- najpierw w złym kierunku. go zrozumieć. Wreszcie z wyr
krzesełku.
siadła z tylu na
długo nie można bylo odnakata- :!?otem ujrzała światla w od- wanego papieru zrobił coś ·co
Dzięki temu przeżyła
leźć silnika. Potem się okadali. Sądził~. że to są domy, miało ksztalt samolotu ... Kiestrofę; ocaleli tylko trze.i paiż silnik wagi 980 kg
zało,
ale to była szosa. Dotarła do rowca zrozumiał i odwiózł go
sażerowie na ostatnich foteznajduje się o 200 metrów od
niej przez las, zatrzymała sa- natychmiast do szpitala. Leży
oni
Wszyscy
Ewa.
ona,
i
lach
miejsca, w którym nastąpiło
byli przvmocowani I>askami mochód - pocztowy „Mos- jeszcze w tym samym szpitapierwsze uderzenie.
kv.ricz". Dojechała do portu lu wraz z małą Tremper. Żv·
foteli.
do
żr.iworonkow
Mars7.s lek
lotniczego i zaalarmowała lu- clu jego nie grozi niebezpif>•
usiadła, pomogła jeZanim
bierze do ręki zegar, który
dzi. Zdołała zapamiętać miej- czeństwo. Nie budzi także
zapiąć
Chewertonowi
szcze
wygląda jak zwykly budzik o
sce, w którym nastąpiła ka- obaw stan zdrowia dziecka.
17 bm. świato
czarnej tarczy z zielonymi pasy. Pani Tremper i cól'ka tastrofa - owo mieJsce, w
we! slawv aktor
to samo. Samolot
uczynily
W takim samym szpitalu le-i
i
cyframi
fosforyzuiącymi
którym las tworzy literę „L".
i reżyser angielJej stan
ży pani Tremper.
zegarze gwałtownie zniżał lot i im Sprowadziła pomoc.„
wskazówkami. Na
ski, L. Olivier o·
zdrowia jest poważny. Doraz Je!IO ma11onjest godzina 22.17. Na 7ega- był niżei, tym gwałtownieisze
Nagle Ewa
było kołysanie .
ka, równi eż zna·
Niewątpliwie ocaliła ludzi,
prawej
znała ona złamania
na akto·rka - V . rze-chronorr.etrze w kabinie poczuła wstrząs.
Usłyszała
z każd'\ chwilą nogi w dwóch miejscach i
lei!lh - spotka- pilota wskazówki zatrzymały trzask z prawej strony, po- których stan
doty- ciężkich o,brażeń całego ciała.
mógł stać się groźny. 11 się w Domu
Na zegarze rasię na 22.14.
czy to przecfa wszystkim pani Cała skóra z czaszki został.a.
w riiotelegrafistv na 23.13. Na tem drugi, trzeci.„
Dziennikarza
z
Warszawie
zdarta.
Trem per.
Siedziała w fotelu, ale ten
przedstawicieilaml zegarze w kabinie pasażer
P. Chewerton jest rosłym
warszawskiej pri\ skiej na 22.17. Różnica w go- dziwnie zawisl w powietrzu.
Lekarze nie zgodzili się na
sy.
dzinach - różnica cz;isu mię Samolot już nie leciał - był silnym mężczyzną lat 35-37. Tozmowę z panią Tremper,
Na zdjęciu: L. dzy Warszawa a Moskwą.
iż
widać,
szpitalu
w
Nawet
na ziemi. Zaczęła krzyczeć Olivier t V. Leigh
po polsku, po rosyjsku. po ten człowiek o smagłej, zaroś Zres~tą - stwierdzają, że nie
Różnice w mhrntach są niew ogródlm „Doona niczego. Wie
pamięta
niętej teraz twarzy jest męż
żvje.
ktoś
angielsku czy
Dl.iennlka· znaczne: katastrofa nastąpila
mu
tylko, że leciała, wie, że teraz
rza".
czyzną o dużej sile fizycznej.
Skądś z głębi czarne.i nocy w
n 23.15 lub 23.16 cz.asu mosjest w szpitalu. Wzywa córCAF - fot.
O tej godzin'e szumie gwałtowne.i ulewy Kiedyś był pilotem. Dziś jP-st
MatuszewSlki. kiewskiego.
kę. Dostała od niej liścik i to
ale usłyszała głos Chewertona. jednym z kierowników firmy ją
zatrzymały się zegary trochę uspokoiło.
prawie wszystkie są całe, Żyje, leży na ziemi za burta telewizyjnej w USA. Czuie
Stwierdzamy, iż pani Trem•
pracują. O tej godzinie zginęli
samolotu. Nie wie. gdzie ona się dobrze. Twarz ma pr7.f~pe'. otocwna jest doskonalą
ludzie - 9 osóh Zginęli, iak jest„ Nie może jej znaleźć ciętą szramą. ciało jest r.:otłuczone i posiniaczone. By! 7.ll· opieką lekarzy radzieckich ł
wyzwolić
usiłowała
Ewa
sekc.ia. natychwykazała
pasa. Ale pas pewne lekki wstrząs mózgu, ambasady. Rezygnujemy z
się z objęć
miast po pierwszym wstrzą"
- -· ....
rozmowy.
ale obecnie czuje się dobrze.„
przesunął się na gardło i posie,
.DZl~E~N~N;;;I&;;-;Ł;-~o,.-;n=:z=KI==-----:-14-::-ł-(3-.29_0_)-,
gnień. n~ibardziei

p

katastrofie nolskie go samolotu

Ci, którzy prze:i:yli •••

EmU Chaberski

opuszcza Łódz

Laurence Olivier i Vivien Leigb
w Warszawie

A . .jednak nie będzie
wytwórni w
l>rze(ł

kilIComa

miesiąca

mi zamieściliśmy w naszym
w którym
piśmie artykuł,
przeciwstawialiśmy się projektowi budowy nowej wytwórni filmów fabularnych
w Białołi:ce koło Wa-rszawy.
Uważaliśmy, że w obecnych
warubkach naszej kinematografii tak wielki wydatek
je.st zupełnie zbyteczny i
nieuzasadniony. Zdziwiliśmy
się więc, kiedy przed paroma dniami prasa warszawska doniosła, iż odbyła się
specjalna konferencja pra-

sowa (prasy łódzkiej na nią
zwołana
zaproszono),
nie
przez Urząd Kinematografii,
na której omawiano projekty budowy wytwórni w
jak podaje
Białołęce i „Zycie Vlarszawy" - sugerowano, że poparcie ze strony prasy przyspieszyć może
podjęcie ostatecznych decyzji w tej sprawie, a prezes
Borkowiez oświadczył, ź.e
sprawa została przesądzona
i Urząd przystępuje do budowy nowej wytwórni. .
Tymczasem okazuje się, iż

Wyniki zbiórki na odbudowę Warszawy

Piotrków najlepszy w kraju
Woj. łódzkie zajęło li miejsce
W dniu 18 bm. odbyła się
Warszawie konferencja
poświęcona tegorocznej zbiór
-ce na rzecz odbudowy War
szawy. W wyniku okazało
się, że powiat Pi1>trków zajął pierwsze miejsce w kraju i w związku z tym przyznana mu została nagroda
inwestycyjna w kwocie 400
tysięcy d.
Najlepszą gromadą w caoka7,ała się grołej Polsce
mada. Osjaków w pow. wieOtrzymała ona za
luńskim.
w

intensywną zbiórkę nagrcdę
!inwestycyjną w kwocie 125
tysięcy zł.
Województwo łódzkie ja-

już

To

ko calo_ść w z,biórce na rzecz
odbudowy Warszawy zajęło
II miejsce w kraju za katowickim.
. Do czołówki krajowej zonastępujące
stały zaliczone
miasta województwa łódo?..
kiego: Zgierz, Piotrków, Ło
wicz i Radomsko.
wyróżniona
Szczególnie
gromada Szydłów
pow. Piotrków za długole
pracę
tnią i systematyczną
w zakresie zbiórki oraz koła zakładowe odbudowy War
szawy przy Prezydium MRN
w Łowiczu i przy hucie „Ka
ra" w Piotrkowie.
została

nie sprawa jednostek

Szkodliwa tolerancja
radziecki
Swietny aktor
w
Arkadij Rajkin, który
tych dniach dał kilka występów w naszym mieście,
jest autorem i wspaniałym
odtwórcą charakterystycznej
scenki: Przed rampą rozbestwiony chuligan maltretuje
przechodniów, ryczy wulgarwyrazami i macha
nymi
pięściami. Wreszcie interweniuje milicja i uliczny „bohater" ląduje w komisariacie.
I wtedy z obroną wystę
puje kobieta. - To tak! krzyczy - To taka u was
praworządność? A gdzie wychowywanie, gdzie oddziaływanie społeczne na mło
dzież?

W konsekwencji chuligan
zostaje zwolniony i „rozrabia" dalej.
Przypominam tę scenę,
stanowi ona jakby
gdyż
motto do napływających do
redakcji listów, świadczą
cych o wcale nie z,mniejszającej się pladze chuligaństwa, a ostatnio o groź
nej jej odmianie - bandytyzmie upra.wianym w pociągach PKP a. na,wet i w
tramwajach.
Czytelnicy pamiętają zapewne wypadek wyrzucenia
tramwaju
konduktorki z
przez chuligana,
łódzkiego
od którego zażądała ona biletu. Kilka dni temu podobny fakt zdarzył się na
jednej z podwarszawskich
linii kolejowych. Niemal codziennie pasażerowie kolei
oburzających
terroryzowania obsługi

świadkami

są

scen
kolejowej

przez chuligane-

rię.

jednym z zebrań w
MPK prawie wszyscy zabierający głos konduktorzy skarżyli się na co
raz to częściej powtarzające
wyskoki
grubiańskie
się
pewnych pasażerów, do których zwracają się oni z żą
daniem zapłacenia za bilet.
takiego
przypadkach
W
chuligaństwa należałoby einterweniować
111eri:1czniej
władz MPK
przy pomocy
oraz milicji.
ostrzej wygląda
.Jeszcze
ta sprawa w wagonach PKP.
Na trasie Łódź-Warszawa
prawie zaw.sze spotyka się
w wagonach I klasy pasaklasy Il,
żerów z biletami
wobec których konduktorzy
-czesto nie wyciagają konseNa

łódzkim

kwencji. Czyżby lekceważe
nie obowiązków z ich strony? Części<owo tak. Przeważ
nie iednak przyczyną jest
tu niedostateczna akcja funkcjonariuszy milicji kolejowe.i i SOK.
Dlatego nie dziwmy się
też. że w tych warunkach
może się zdarzyć wypadek,
o którym donosi nam jeden
·
z czytelników.
W dniu 9 czerwca jechał
on z Łodzi do Głowna pociągiem nr 538, o godzinie
I klasy.
13.50, wagonem
Kiedy do wagonu władowa
ły się przekupki z koszami i
zatarasowały przejście oraz
mężczyzn,
grupa młodych
zwrócił się on do konduktora o usunięcie „gapowiczów".
Koło Łowicza udało się rewizorowi oraz kontrolerowi
zaprowadzić w wagonie porozwydrzeni
ale
rządek,
„gapowicze" nie dali za wygraną. Obrzucili oni funkcjonariuszy stekiem ordynarnych wyzwisk, pasażerowi
że go „urzą
:mś zagrozili,
dzą na mokro".
I rzeczywiście, na stacji
w Głownie, gdzie miał wypasażer, banda
s1ąsc ów
uzbrojona. w butelki po piwie obstawiła dworzec grożąc sam<>sądem. Nie znalazł
się nikt z władz kolejowych,
kto by rozpędził zgraję. W
rezultacie pasażer, obawiając się o życie, ;:n.usiał pojechać dalej, choć celem jego
podróży było właśnie Głow

no.
Naprawa nie
łatwą.

Zwłaszcza,

. DZIENNI&

ŁC>D~ N'ć

.1A4

że

rzeczą
p·opeł

niane w niedawnym czasie
wypaczenia i nadużywanie
władzy stały się tu i ówdzie przyczyną pewnego rodzaju rozluźnienia dyscypliny społecznej, a co z tym
osłabienia resię wiąże na codzienne drobne
akcji
wykroczenia.
Nie może to jednak dotyczyć wys·tępku, nie może za-słaniać chuligaństwa. i bandytyzmu!
Trzeba pamiętać, że praoznacza
nie
worządność
wcale tolerancji wobec winnych, że nieuzasadniona. tolerancja i przymykanie oczu na zjawiska chuligań
stwa i wszelkiego typu za.obyczakłócenie porząd!m,
jów, to również la.ma.nic pra.-1
. wonądnoś.'-"~ .WYRZ.
. -
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Z ukosa

Białołęce

zarówno Państwowa Komisja Pla,nowa.nia jak i Ministerstwo Kontroli Państwo
wej sprzeciwiły się budi>wie
wytwórni w Białołęce w obecnej pięciolatce.

nle wytwórni. Można bez wiekszeqo rvzvka 1>rzv iać, że musi~
no bv w takiel sytuacji zlikWl·
dować, lub prawie zlikwidować.
wytwórnie we Wrocławiu l skazać na weaetacje wytwórnie w
łodzi.

argumentem
Kolejnym
zamieszczamy wy- przemawiającym przeciw wy
w tej sprawie
jaśnienie
w Białołęce jest
twórni
sprawa hierarchii potrzeb
Min Kontroli:
:naszej kinematografii.
Zagadnienie budowy „mia
chwili obecnej brak
W
steczka filmowego" w Bianam w Polsce co najmniej
łołęce było już od dłuższego
czasu tematem prac Mini- kilkuset kin, a kina. istniejące krzyczą wielkim g·łosem
sterstwa Kontroli Państwo
przeprowadzeniu
-0 remonty i modernizację.
wej. Po
kontroli, rozeznaniu potrzeb Kompromitująco niski wskai możliwości produkcyjnych źnik ilości miejsc kinowych
oraz odbyciu szeregu narad na 1000 mieszkańców w r.
i konferencji z zaintereso- 1956 jest nie tylko mniejszy
wanymi instytucjami i śro od wskaźnika lat przedwoMinisterstwo jennych, ale nawet od wskadowiskami K1>ntroli Państwowej sta,nę źnika roku 1950!
Jest to nie tylko sprawa zalo na stanowisku zdecydospolrnjenla potrzeb najszerszych
wanie negatywnie w stosun- mas
ale punkt
soołeczeństwa,
ku do budowy w najbliż wyjściowy rozwoju cale! kineszych latach wytwórni w maloqraiii, decy1iuj<1cv o zasięgu
Jej funkcji spoleczno-kul!uralnej
Białołęce i wystąpiło w tej
i o fej podstawach iinansowvch.
spra,wie z wnioskami.
Jedvnvm istotnym ar9umenW -chwili obecnej dyspo- tem. wysuwanym przez zwolenników Bialoleki bvla s11rawa akw Polsce dwoma torów. Rekrutu la sie oni !fłównie
Itujemy
filmowymi z teatralneqo środowiska warwytwórniami
szawskieqo. Przy realizacji iii·
(Łódź i Wrocław), budowaw łodzi i we Wrocławiu
nymi w latach minionych mów
dojazdy aktorów zwieks1a ia kosz
i rozbudowywanymi do dnia tv produkcli filmów, powodują
dzisiejszego kosztem wielu przestoje I zahamowat\~ or9anizacyjne. a czasem - jeśli teatr
setek milionów złotych. Wy- nie
ZJTadza się na zwolnienie ak·
dysponujące
te,
twórnie
tora .- wrecz unicmożJ.iwiaia.. kre
iilmu. Arqumen!em Lvm w
cenie
(zwłaszcza w Łodzi) dobrym
żadnym wypadku nie można uzatechn.icznym 'saclnić
wyposażeniem
budowy miasteczl<a lilmoi wykwalifikowaną kadrą, weqo w Białolece. Trudność tę
można rozwląreć przez odejście
są w stanie już obecnie proocl zasady -0bslu!liwac.ia !llmów
dukować ok. 20 filmów roniemal wyłącznie pnez aktorów
cznie, przy czym ilość ta teatralnych. Czas już pomvśteł
o stale! kadrze aktorów filmomoże się znacznie zwiększyć
Jeśli chodzi o z~spoko;e
(nie licząc efektów prowa- wvch.
nie „warszawskich" ambicji fl~
dzonej rozbudowy), jeśli re- mowvch, to można im zadośc
przez uczynić przez wybudowanie alizatorzy filmów niewielkim kosztem
lepsze ;przygotowanie ;prac -stosunkowo
jednej lub dwóch hal zdię·
- skrócą okres zdjęciowy ciowych obok istniejącej w War
tak, jak to robią kinemato- szawle przv ul. Chełmskie'! Wytwórnl Filmów Dokumentalnych.
grafie francuska, niemiecka,
Reasumu.iąc: budowa mialub włoska.
steczka filmowego w Biało
Te możliwości produkcyj- łc:ce jest nie do przyjęcia
ne są permanentnie nie wy- zarówno z punktu widzenia
korzystywane wskutek ist- interesów samej kinem.atoniejącego w naszym środo
grafii, jalt również interekinematograficznym sów
wisku
ogólnopaństwowYch.
kryzysu twórczego. W la - Nie stać nas na rozpoczytach 1954-1956 produkowa-:- nanie
wielusetmilionowej
liśmy po 7 filmów rocznie,
(nie łudźmy się, że skończy
w roku bieżącym mówi się się na
„kosztorysowych"
o wyprodukowaniu 12 fil- 160 czy 180 milionach zło
mów. W rezultacie mamy tych i to dla produkcji 10,
do czynienia z p<>ważnymi a nie 20 filmów rocznie), inprzestoja,mi w wYtwórniach westyc]i, która nie jest kow Łodzi i we Wrocławiu, nieczna i niezbędna. W tej
nas miliony· sytuacji Ministerstwo Konkosztującymi
złotych i z kierowaniem do
Państwowej w pełni
troli
produkcji „na siłę" filmów poparło Pa11stwową Komisję
słabych, wywołujących obuPlanowania, sprzeciwiającą
rzenie i niechęć społeczeń się budowie wytwórni filstwa i znaczne straty fi- mów w Białołęce w bieżą
nansowe.
cej pięciolatce, jak również
przerwanie
Jak więc widzimy, budowa nozaproponowało
wytwórni filmowej
wej, dużej
prac dokumentacyjnych, któuzasadnleżadneqo
znajduje
nie
re pochłonęły dotąd (wskunia w rozmiarach zaplecza technkzno-produkcvf neqo i w potrze.
zmian
:istawicznych
tek
na·
bach środ<>wjska twórczeqo,
koncepcyjnych i lokalizacyj·wet qdvbv przyjąć podwojenie
nych) kilka milionów zło
czy potrolenle ilości obecnie pr<>
tych, w tym około miliona
dukowanvch filmów. Uruchomil'nie nowej, dużei wytwórni w
rubli. Do sprawy Białołęki
Wars i a wie uocią!ftlelobv za '<>wrócimy - być może - w
bil nieuchronnie poważne kon·
Poniżej

sekwencje dla

lstnlelących

obec-

następnej pięciolatce.

Scenograf

środki

zastępcze

bywają środki :raMniej lub bardziej
doskonale. Jedne przynoszą
swym twórcom sławę i madrugie wyrozumiały
jątek,
u.śmiech otoczenia.
Po tym wstępnym roruiaspróbujmy odpowieżaniu
na py~anie, co
dzieć sobie
może zastąpić młodemu lo •
dzianinowi perspektywę spę
dzenia. pogodnej niedzieli na
kajaku. Nie zgadniecie! Wobec tego podajemy Wam ogospodarzy stawu to
p-mię
Nowej Gdyni - tylko napoje wyskokowe.
Różne

stępcze.

Interesująca nowość

tracili równowagę

dla dzieci

Przed dwoma miiesiącami
w Łodzi zespół NaTOdCJ1Wego Tea,fau Słoweńskiiego
w Lublanie.
Pamiętamy dobrze świet
ne spektakle, jakie nam wte
dy zaiprezentowano - zacho
między
waaiśmy w pamięci
innymi również ba.r dzo nowoczesne, śmiałe w pomyśle i w kompozycji dekoracje do sztuk A. Millera „Spoj
rzeinie z mostu" i .,Wspomdwóch poniedział
nienie
ków". Autorem ich był SCf'<nograf lublańskiego teatru
- Vladimir Rijavec,
. Vladi!mir Rjj,avec cieszy się
w SIWO.ie.i ojczyzme opj,nią
znakomitego fachowca w
swojej dziedzinie. Zwłaszcza
cenione są jego dekoracje do
kla1syczinvch sztuk Szek.sipira
i Moliera. a także do róż

„Pinokio"
Lalek
Teatr
przygotowuje dla swoich ma
lych bywalców interesującą
nowość.
Będzie

nią epickie oprapowieści
znanej
świetnego pisarza amerykań
skiego Marka Twaina pt.
Insce„Książę j żebrak".
nizacja d~r. Ryla i St. Fijałkowskiego, la1ki St.

cowanie

Fi-1

Premiera sztuki odbędzie
z końcem czerwca.

DY'ch O!PeT.

Obecnie a'rtysfa ten .les•t
goso·Em niasizego miasta. a
Ac·iśl.e.i mówi~c. Teatm Po:w~oh.qego, dll.q. M~.ego.wzy.

gotowu}e w tej chrwi:l'i sce-

wa" „Pygmnlion".
Vladimir Rija.v~ - :pr>zystoj:ny męiczY=a, prawdziwy tyip poludniiowego Sł-0iwia
ni!na - iest baird1zo zadowulony ze siwego. prizyjazdu do
Poi1ski.
- Po raz pierwszy - posoobkałem si~ ·
wiedział mi z Po,J.aikami w cza,sie wojny
w ..Stalagu 3A" w LuclrnnwaJdzie w Niemozech. Byli
to cliz:i•eilni ludZJiie, dolbriey ko] edcy: iprzeżyl1śmy ra1zem w
·
·
niejedną
jenieckim
o.b oz1e
zlą i doibrą god,zine. Dzięki
nim też poczułem ;praw<Lziwą sy:mrpatię d.Ja was'zet1:u
krajn.1 ... Tak więc. kiedy m!e
d;zy łód·1Jkim Tea1irem :Pnwszechnym a naszym teatrem lublańskim nawiązała
h
·
·
s1ę ws;pohpraca. c ębnie ~Kurzystałem z :pr.opozyc.ii d.vr.
Pil()trowski.ego i zgodziilem
s:·e opracować scenogr@ifaę ~Ił -·
„Py~a.Uona". · ~

w jeszcze jednej dziedzinie,
a mianowicie, przy ogrodzeniu stawu. Zamiast slupów,
które trzeba kupić, przyzasto•
wieźć i wkopywać sowali prosty, nieskompliko-:
'lllrilnU sposób: obcięli wierz•
drzew, przybili do
chołki
nich i pozostałych pni siatkę
i plot stanął. Jaki? Lepiej
nie pytajcie.

się już

rtJ.d.a.kc ji

Wsprawie domków jednorodzinnych
W „Dzienniku Lódz.kim" z
cl:nia 11 czerwca br. ukaz.al się
adykul dyskusyjny w d?.iale
li.stów do redal~cji pt. „Czyt.el:niczy dwugl.o.s w sprawie
domików jednorodzirulych". !Po
sprawa ta interesuje
ni€waż
mTuie w stopniu takim, jaik tysiące innych osób pra~ący<:h
swój jednorocWinny
posiadać
domek, porz:walaim sobie również zabrać głoo.

Tak się u nas zaiwsz-e dziwnie .składa, że wszystkie projekty, w zasadzie sluszme, przy
ko.nfro.ntacji w praktycznym
wykonaniu napotykają na trud
jak to się mówi
ności i coś modnie - „nie gra". W:inę w
każdym taikim wy;padku ponosi projektodawca, który ntie
przeprowadził właściwej anaw.szyistlizy, l!liie uwzględnił
ltich elementów przemawiają
cych „.za" i „przeciw".
W na.szym oma wianym wypadln1 nie zostały uwzględnio
ne na.leżycie możliwości fina:n.
rowe przeciętnego czl:ow:ieka
pracy, które nie pozwalają mu
na jednorazowe zainwe.stowanie wielu tys.i~y złotych w
budowlie domku,
Dlatego też po..<>tulowarna zasada budowy domków jednorodzinnych w zasad.zie slu=a
w ujęciu dotychC7..aBOWym mija się z celem, gdyż nie może
jalro rozwią
być traktowana
zanie problemów mieszkaniowych dla ludzi pracy w jak

słoweński

no"'rafię <io S'1:tUJki G. B. Sha

Przy sposobności zauwaźlJ~.
że gospodarze stawu.
zastosowali środki zastępcze
liśmy,

gościem Teałru Powszechnego
gościł

wsku.te~

kolysania fal.

w Teałrze „Pinokio"

j ałkowskieg<:J.

Nie wierzycie? Wi.dać nie
nad tym stawem ubiegłej niedzieH. A my by•
spori>
liśmy i widzieliśmy
rzeczy. Między innymi. kilkanaście dziurawych kajakó1.11
leżqC1JCh pod plotem, podcws
gdy po stawie plywaly tylGrupy mlodzieżl)
ko dwa.
octchodzqce z niczym od k(tsy, bo bilety na nieliczne
łódki zostały dawno sprzedane. Niezwykły popyt na
wino w bufecie Zgierskich
Zakladów Gastronomicznych.,
gdyż poza domowej roboty limoniadą byl to jedyny napój,
któr)Jm dysponował.a gospo~
da. Wielu młodych ludzi wra
cających ·wieczorem chwiej•
nym krokiem do domu, by-.
najmniej nie dlatego, że 1.i•
byliście

- W stylu?
Na1turaiLnie rLgodnym, 2.
s.amym chaTakterem s.zrtlu,ki 1
poflraiktQw~,reaHstvczmym
niem .iei prze.z reżysera. Taik
więc nie widziałem tu IJ?OWu
dów, ażeby zabawić Slię w Ja
kieś błysilwtliwe eik:s,perymen
ty, czy szukać specjail.nych
smaoz!ków noiwaito.I1Slk:ich.

8!m-\

Zegruając się ze mną
pa.tyczmy gaś(: j'Ug.0!1lowJJan··
s.ki dorzmca:
- Jest już pewna z góry
~ofte·""~,, według kto
llsta,1,~na
~· ·~ ..,..,..
gości.e kolil'e.1· cia1!!'ra1I1iicz111i
~
czą wywiady. u<lizie<la!llę m\e.l
somvei iprasiie. PTos.zę mi. jednalk wi,ernyć. że to, <X> PC>·
wi·em teraz, jest SZJC2le<re i
plynie z głębi seroa: bairdzo
podo1ba mi silę u was w Pdl~ce, gd.zie cz;uję się jaik u ste
tem ".~a-·
I l;&
bie w d~mu.
"~ 51
~
prnwdę sirozęśliwy, że mogę
:....., n~'Sk
· · .'POlzm.ać ,,.._
b1'!IZeJ
..,.,a:uuaą ~ . ~·
- _Rw.rrn.~~ę /PI'Ze1Prowa..~ł

J'

J!L· J. /

najlJZe!'.szym iz.rozumieniu tego
:<lowa, a jedynie jako udogoon.ioo.ie czynione dla ludzi za•
dobrze zarabiają•
możnych,
cych, a nie z takiej więk.szo..
~ci Polska się skl:ada.
Obserwujemy l!la terenie L<>dzi w ostatnich czasach w.iele
pięknych .samochodów prywat
n.vch, ale bynajmniej nie doW<•dzi to jeszcze, że samochód
5tal się dostępny dla przecięt
nego obywatela.
do sprawy omaWracaiąc
wianej - wszyscy wiemy, w
jakich krytycznych warunkach
mieszkaniowych znajduje mę
Lódź. N'ie dysponuję potrzebnymi danymi, ale biorąc na.
oko, dla zażegnarua kryzysu
mieszkaniowego w Lodzi potrzeba wiele tysięcy mieszkań,
Nic nie wskazuje na to, aby
sprawa ta w najbliższych latach z<Xo;tala załatwiona. Radykalnie sprawę tę może zntie11ić właściwie przeprowadzona
akcja budowy domków jednom<l.z.iinnvch. Akcja ta, jak powledz.iałem, winna być dostosow<ina do naszych możliwości
eko.nornicznych, Ujmując sprawę krótko uważam, że w tym
celu należy skoordynować pranad tymi zagadnieniami.
cę
Narodową m.
Radą
Radą
Wojewód2lką
Narodową, to :r.naczy powolaó
w.spólny kornit.et, kornmję, spół
kwestia do omówie
dz1elnię -

miedzy

Lodzi,

a

nia. Za:il!lteresowa:ne rady narodowe wydzdelą i przydzk)lą.
do tei akcji odpowiednie ter~
ny, np. Lag{ewniki, Sokolniki,
K.:>lumne, Grotniki itp. Na bujednorodzinnych dorn•
cfo<wę
ków państwo przydziieli odpowiednie kredyty wygospodaro-wane z sum przeznacUJl!lycil
na budowę bloków, z gry liczbo
wej, Funduszu Odbudowy ~to
licy :iJtp., plus sumy. ktore
~" · 1·b
i y wp1a cać ludzi"e .....
c hcie
mozn;i. Byłby to w pewnym
serusie drenaż pieniędzy,
Wybudowane domki będą
pr-„ydzielane ludziom pracy,
którzy należność będą splacać
w formie komornego. Chętnie
będą płacić większe sumy,
Czasok1-e.s spłacania należności
w naszych warunkach winien
WY'.llooić do lat 4-0. Po splacenit: należ.ności użytkownik sta
je się właścicielem domiku,
Domek ten i teren wiruen
być należycie uzbrojo.ny.
· „_, JePr'Z.e<:Iwru>Uem
przy tym
5tt>mzwanych
blimiadomków
!.ak
czych. Jest to oczywiście progr<im ramowy, który wyrnagal
opracoby szcrególowego
wania. Wier:z.ę, że w takim ujęciu sprawy, kwestia. mieszkamiowa z,ostanie rozwnązana
ku· zadowoleniu obu SltrOl!l, &
Kwatepracownicy b Wyd7ńalU
gli &k
d
. o.rzyrunJ.towego . ę ą mo
wresu:1e z za.slw:onego
va:lopu.
" stac
, JERZY TREDJAKOWSKl
~. Zawiszy 21

WAŻNE

TELEFONY

CO~~dite?KiEDV!

Sypią się

CżePRZEDWIOSNIE
romskiego 76) „ZWYcł<:
żyły k<>biety" I(. 15.3<l.
18. 20. I5
Uwaira: Repertuar sPorządzono na Podstawie
Okree:okomunikatu
wego z;rz;du• Kin
.
PALMIARNIA (Park 2ró
dliska) czynna godz.
·
10_ 18
g_20
zoo _

Pogot. Milicyjne 253·33
Pogot. Ratunkowe 254-44
8
POKOJ (Kazimierza 6)
llt ~, .._, A. .a
Kom. Mieiska MO 292-22
na p&rt"
„Zamach
9'1 •~~ Miejski Ośr. Infor. 359-15 BALTYK (Narutowic:w dozw. od łat . 12. g,
20) Filmy dokumental- 15.30. 17.30 .. 19.30
ne g, 9. 22. „Jesteśmv I MAJ~ (K1t,"1sk1el!o 178)
kobietami" dozw. od „E~mslka dozw. od
,., 11"-a
lat 14. g, IO. 12. 14. 16, lat l4. g, 16. 18. 20
-i: ~·9 .......
IRO~A. fRzgowska ~:1)
18, 20
„Ni~smierlelny e:arniNOWY (Wi<?ckowskie<!o DWO!tVOWE (Dworze<
~e 2.
15) g, 19 „Kram z piu-I Kaliski) •. I dla nas zon dozw . od lat 12.
świe1•i słońce". „Czy g, 16· 18. 20
senkami"
że.„ 1-57". SO.TUS7:- <Nowe Z~?tnol
wiecie
JARACZA (Jaracza 27)
g. 19 „Ucieczka d.o „Cyrk" 11 . 9 . 10. 11. 12 „Btek1tna mewa do13. 14. 15. 16. 17. 18. zwolony ~ lat 7. g. Tuwima 59. Wólczań.
Hawn1"
17 • 19
ska 37. Piotrkowska 225.
KAMF.RALNY (Trau.e:ut 19. 20. 21. 22
ta 18) g. 19 „Przygoda GDYNIA <Tuwima nr 2) STU_DIO (Bvstrzy;Irn 7 ~ 9 l Zgierska 146. Nowotki
Program dla naimlod- ..Smha Moca 7 doz.v. 12. Woiska Po!l'kiego 56.
florencka"
Dabrow1•ki>E'l!O 24-b
(Obr. szych: „Dwa łakome od lat 12· g, .1 ; lę
POWSZECHNY
niedźwiadki". „Niebł'Z STYLOWY (~ilmskiego AS Al. ltościuszkl 48
Stalingradu 2ll g, 19
2.~l t2Martf6 ~8z";ó od pełni stale d:vżury nocne
nieczna swaw<>la". „Za
„~ani ministrowa"
laleczka". 9,~;T 'c~~luc'ki Rynek)
PAN'.STW. OPERF.TKA pomnia.na
· · „
d
T .
„Suselel!: I Guzdrał(Piotrkowska 243) f!.
DYŻURY SZPITALI
rukarnia
19.15 „Hrabia Luxem~ ka" g, 16. 17. „Pogrom " a.ina
czvni tvll"rysów" dozw. dozw. od lat 14. g, 16.
burg"
2
P<>ło~n.lctwo: Bał.uty
.
.
.
0
l8.
14.
12.
10.
g.
7.
lat
E..<;TRADA SATYRYC'.l- od
NA (Traugutta nr 1) „Ludzie w bieli" - TA~Y (S1enk1ew1cza 40) ?taronue1ska -:- Szpital
„Biuro matrymonia!- 1m. dr R Jocdana. ;.il.
g. 19.15 z lnnei becz- dozw. od lat 18. g, 18.
ne" dozw. od lat 16. PrzYI"?drucza 7-9: Sr~20
·
"
ki"
Ch<;>1m1esc1t-, .Rud'.J-.
TF..&.'l'R ZIF.Ml LóDZ- MLODA GWARDIA CZ'e g, 16. 18. 20
KIE.J (.<:ala Budowla- !_ona 2) „Ona tańczyła WISf,A (Tuwima nr Il ny - Szt)l~a~ 1m. Cur~e
dla BeHin:v" Sklodowsk!e1. ul. Cunenvch. 'Piotrkowska 2::12) .1cdn-o lato" dozw. nd „Róże
J!l.30 „Studenck:1 lat 18. g, IO. 12. 14. 16. dozw. od lat 12. g. 10. S)dodowsk1ei 15: P~leE!.
s1e. Widz.ew - . Szpital
12. 14. 16. 18. 20
18. 20
milość"
im. dr MaduroW1cza. ul.
b 7
MUZA (Pabi.aniclrn 17.3) WOLNOSC CP
.
.P-W KrPmienieclrn 5.
Y.",
$rzy.
•
.. KrólQ.wa Margot" 0
Chirurgia: Sz;o1tal Jm.
16) .. mierc ro
"'kiego
d lat 18 g
do
· werzvsty" dozw. od lat dr Pi•rogowa. ul. Wól·
_~~·
1 20
15
IHIJZEA PIONIER
(Franciszkat'.- 16 · g, lO. 12• 14 · 16· lB. cv>ńska 195
Interna: Szpital im.
.
l\>IUZEUM ARCHEOLO- ska 311 „Gd:vby wszy- 20
GICZNE I ETNOGRA sc:v ludzie dobre.I woli" WLOICNIARZ CPróchyn- N. Barlickiego. ul. KopFICZNE (Plac Wolno- dozw. od lat 12. g. 16. k~ .}6l ..Stawka o zy- cińskiego 22. III Klinika
Larvnirolo11ia: Szpit.al
dozw. od lat 14.
cie
ści nr 14) czynne g. 18. 20
POLONIA (Piotrkowsl{a g, 10. 12. 14. 16. 18. 20 im. N. Barlickiego. ul.
10-16
67) „Ulica ubogich ko ZACHETA (Zgierska 2~) Koociń.o.kiego 22.
Okulistyka.: Szpital im.
z dia··
•• Pożegnanie
MUZEUM SZTUKI (Wie chanków" dozw. od lr.1
blem" dozw. od lat 15 N. Barlicki<>go • ul. Kop·
ckowskiego 36) czynne 16. g, 9.45. 12. 14.15
cińskiee:o 22
f!, 16. 18. 20
16.30. 18.45. 21
g. 9-15
Straż Pożarna

- nnn"„

Szczepienia przeciwdurowe
są konieezną oehroną
Mimo licznych apeli -ze
strony Stacji Sanitarno-Eoidemiologicznej do mieszŁod.zi o dokonanie
kańców
obowiązku szczepienia przeciwdurowego, mimo ostrzeżeń, którymi są wypadki zachorowań na tyfus w Kr::;kow1e - nie wszyscy miepoddali s!e
szkańcy Łodzi
szczepieniom.
Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna uprzedzała. że
w stosunku do opornych sbsowane będą kary. W w:'lll iku kontroli przeorowadzonych na terenie całego miasta ukarano już mandatami

•
OYZUfY
antek

f

-

kary na „zapominalskich"

doraźnymi

około 150
otrzymały

osób.
nakaz

~·~[WJ~
w kilku
pieniężne ~§§§
zdaniach
zło-

Osoby te
zaszczepienia się
trzech dni. Przy

ponown~r m

niedopełnieniu

obowiązku

w

ciągu

szczepiefl, sprawy zost;ir.ą
przekazane do kolegium orzekającego, które ma pr.awo stosować kary
w wysokości do 3.000
tych.
Z przykrością trzeba stwicr
dz i ć, że stosowanie kar świad
czy na n:ekorzyść naszego
społeczeństwa. które powinno rowmieć. że szczepienia
są konieczną ochroną jego
zdrowia.

Ha Placu Nie11odleglości
rozbije namioty Cyrk nr 4

t

Już

I

w czwartek, tj. 20 bm.

na Placu Niepodległości rozbije namioty Cyrk nr 4 i wy
codziennie
będzie
stawiać
protrzygodzinny
blisko
gram, na który złożą się wy
stępy

zespołów: bułgarskie
czechosłowackiego. wę

go,
gierskiego i polskiego. Kon-

-

cel'tuje

dziesięcioosobo'.VY

:

Klub Spóldzlelczv „Spolem" or·
qaniwic d:riś. o qodz. 17.30, w Jo·
kalu klubu przy ul. Piotrkowskie!
7fi zebranie dyskusyjne na temat
„Spółdziel czość I wychowanie czto
w ieka". Referat wvqlosi długoletni
dzialecz snóldzlelczv, dyrektor Jó·
1el

Jasińsk'

Koło

SD

*

~

*

foóiinieście-Wschód 11•

nadza dzi!, o r;odz. 'ta, w lokalu
wlasnvm pr:-r t;L P'otrkowskiel 78
kolejne zebra;:.;„ C7łonków koła.
Porr~dek obr R:l przewiduje referat
dvskusviny „~:ośclól a socjalizm"
oraz omów-Je!lle projektu praqma·
tvkl slużbll'~"'-!. Na zebraniu będil
obecni 1>osł.;;;·!3 - członkowie SD,

* * *

wśród mlodych wł·
duż\",a \lowodzeniem balka
„Królewna Snieżka t 7 l<rasnolud·

('.iesiaca s!„

rlzów

czechosłowackiej orkiestry jazzowej pod kiPro- ków" q ra 1a w Tealn.e Powszech·
nym, bed~le wvslawlona po. rai 11•
wnictwem Milesława Dam- ~tatnl w dniu 23 czerwca (n\1>dzlekare.
lal. o qodz. 15.30.

zespół

Na
Występy odbywać się b~
t~~lr
dą codziennie o godz. 19 a ·111

soboty i niedziele o 15 i 19.
(st)

•1/

ST.UDENTKA pos.zukuie
polmiu sublokatorskiegQ.
Oferty Biuro Oglos7..eń.
Pi<>trkowska 96 pod 9800 g
DWA pokoje. kuchnia „9800" .
w domu murowanym.
parteroWYm w ogrodzie POIH)J z wvgodami w
Chełmy nr 3 - zam1e- śródmieściu Żamientię na
nie na miie.s.z.kanie w LO ookói z kuclmią lub po
tP.l. kój z wygodami w śród
Wiadomość
dz.i.
341-74 godz. 8-15. Ma- mieściu. Kmzty rem<J1I1tu
9539 g pokryie. Oferty Biuro
tusiak
'Piotrkowska
DWA Pókoiez-kuchnią. Og!oozeń.
:::..-"---pa.rter. wygody nadają- :..96.:.-POd=.=-:.::„9::.c7c.::88
ce się na pracownię za- DWA duże uokoje kuch
mienię na równorzędne nia z wygodami w śró<l
w śródmieściu na pię mieściu zamienie na Po
trZE. Plac Wolności 3. dobne w blokach. Tel.
9686 g 267-74 w godz. 9-14
m. 14

Ilf. I
111 PRACOWNICY POSZUKIWAN~ 111 :.wllli...-__O_GŁ_O_SZ_EN_IA_D_R_OB_N_E_ ....

zdrowia

I

przedstawienie
to ost~tnie
zaorasza w•zv~tkle dzl~ci z

Wyc-leczkl szkolne
Łodzi.
korzystają. ze specialnvch u'a przy
zakupie Dowvżel 20 biletów

okolic

PANI inteligentna. muzykalna przyjmie dodat
prace w charakkową
terze sekretarki. lektorki. nauczycielki (4 godziny dziennie\. Oferty
Biurq 011loszeń. Piotrkowska 96 ood „9582"

TEL. 333-33 Prywatny
Punkt Wezwań LEkarzY
załatwia
Soecialistów
szvbko wizyty domowe
9401 G
cala dobe
Dr KUORJ\WICZ sP"'-cialista wenervC7lle. skór
ne ll-10. 3-6. ulica 22
Lioca 4

RENTGEN dentystyczoraz
no-diagnOtStyczny
fotel dentystvczny dwu
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NIERUCHOMOŚCI

nie wykwalifikowanych,
ROBOTNIKOW
murarzy, zbrojarzy, sprzątaczki na budowy
oraz uczniów murarskich w wieku od 18 lat
zatrudnimy natychmiast. Dla zamiejscowych
hotel i stołówka. Zgłoszenia przyjmuje Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Łódź 1, ul.
Piotrkowska 55, pokój 107 - dział zatrud2726-K
nienia.
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Piątek przegrał

z Contrerasem
~konecki pokonał
Słuchowisko

polskie
w radio zachodnia-niemieckim
Północno-niemiecka rOZ!Jlośnla radiowa w Hambur!JU nadała
w czwartek pierwsze słuchowisko polskie wedłu!J sztuki .Jerze!Jo Lutosławskleqo „Ostry dyżur". W adaptacji radła bam·
burskleqo nosi ona tytuł „Dokonujemy właśnie operacji", Siu·
cho wis ko reżyserował Fri Iz Schroeder-Jahnes.
Zachodnio-niemiecka Aqencta DPA informując o tym siu·
chowisku, podaje w kilku zdaniach treść sztuki.

Grecka para królewska
odwiedzi Jugosławię
Na zaJ)roszenle prezydenta Ju!Josławil Józefa Broz-Tito, w
połowie lipca br. przybędzie na wyspę Brloni z nieoficjalną
wizyta grecka para królewska - król Paweł i królowa Frytleryka.

Wybuchy atomowe
powodem niepogody
'Prof. Jl. Bendandl,
kierownik obserwatorium w Faenzy
że pQwodem
nlepoqody panuiącel obecnie we
Wlonech J)Ólnocnych są przeprowadzane ostatnio doświadcze·
nla z bombami atomowymi.
„Wielkie -,..ybuchy atomowe w cla!IU czerwca - stwierdził
1>rol. Bendandi wywołały liczne fale
nłslde!JO ciśnienia,
które rano· 3 czerwca przeszkadzały w pracy wszystkich lnstrumentów mojeqo obserwatorium przez dobre 4 godziny.
Absolutnie nie motna wykluczyć, że wybm:hy wywołujące
tak qwałtowne i intensywne elekty Jłie mała wplywu na pro·
cesy atmosferyczne. Zresztą, związek wybuchów jądrowych
z poqodą jest już obecnie uznany, Nawet w oficjalnych 1rnhll·
kacfach amerykai1skich podaje sii:, że od roku 1950 Ilość lor·
nado w Ameryce ·J>Olrolla sią",
oświadczył,

Tajemnice

starożytnego

grobowca

Rozkopufąc

.,

tzw. !Jrobowiec Kar~-Bulakskl w Kirgizji, grupa
ercheologów wykryła 11robowiec z drzewa modrzewiowego,
w którym leżał zakonserwowany trup kobiety. Grobowiec byt
w dobryn1 stanie. Zmarła była ubrana w skórzane buty, miała
również paciorki, bransolety z brązu I pierścień. W grobowcu
znaleziono również Inne 11nedmloty. w· Instytucie Historii
Akademii Nauk Kir11isklef SRR noinformowano kore~pondenla
Agencji TASS, że grobowiec Kara-Bulakskl pochodzi prawdopodobnie z pierwszego lub trzecleqo wieku nuzel ery. V.'
qrobowcu niewąlpllwie znaleziono zwłoki 7. plemion koczow·
nlczvch. Było to pierwsze w Klr11lzll odkrycie !Jrobowca z tak
od\eqlych c1asów. Grobowiec ten Jest nadzwyczaj cennv S7.C7~
qó\nie dla badaczy kultury I życia starożytnego mieszkańców
J>Ołudniowej Klr!Jlzji.

Witamy ...
Po wJ.elolelnlef J)!'Zerwle znów polawlly sle na południowym
brze«ru Bałtyku. w okolicy ujścia Odry - foki. Raz zdarzyło
slą to przed kilku miesiąca ml na Jeziorze Dąbie pod Szczecinem, a druqi rai - w maju br. 'PfZY nabrzeżach portu w
Swlnoufśclu,

Witamy przedstawicielki Bieguna
koegzy.stencjal

Północnego!

Niech tyje

Tak trzeba/
? reslauracli W-Z w Lublinie kilku klientów,

pochłonąwszy

'!i'.Dora ilość alkoholu, próbowało uciec nie zapłaciwszy ra.
chunku. Zmartwiona kelnerka wybiegła za nim! I uslłowala
jednemu z nich, silnemu meżczyźnle, wyperswadować, te powinien zaplaclć. Oczywiście bezskutecznie. W pewnef
jednak chwili spośród qromadkl qaplów. która si$ w między·
C7.asle zebra~a. wysta11łło dwóch mlodwh ludzi I z o"rzykh'm:
„Nauczmy chull11anów rozumu!" pomo!Jlo k!'lnerr.e sprowadzi,ć
n!efortunneqo klienta do restauracił, '.Ykrótce nads1edł mlh·
cjant 1 zajal sie oagatklem.
Brawo, lnblinianlel

o;, kultura, kultura ...

t. 1 ! :

,„„Wszelkie<10 rodzafu zawody sportowe bez względu na
h ar akt er t cel zawodów mus1a być zgłoszone w Pow•atowym Komitecie Kul r 11 o v Fizycznej, a 8 p od ka n I ~
miedzynarodowe w
Wojewódzkim Komitecie K 11 Ir u~ Y
Fizycznej, który wydaje pozwolenia na nowvższe s Jl od kant a na piśmie. Brak zqloszenla Jakichkolw'ek zawodów, wfadze SJ>ortowe mo11a spowodować odmową I n.le dopuścić d„
prze<J1rowadzt!1'11a imprezy",
_
Takie pisemko (ze wzqlfidu na brak mlelsca n'e przytaczamv
całeiro. równie umlelętnl11 wystylizowa.ne!Jo dokumentu) WY·
słało Biuro Powlatowl'Qo Komitetu Kultury Fl!l:ycznef przy 'Prezydium MRN w Żninie.
A moł;e by tak. nrócz lizvcznef, uprawiać leszcze fakaś lnną
kuljurQ - np. kulturą ojczyste110 J41zvkal

LI a masa
W Wanizaw:ile .ro'.llpoczął się wiczo
raj międzypaństwowy mecz
tenisowy Meksyk - Polska. W pierw
szym dniu odbyły się dwa single:
Pialek - Contreras i Skoneckl Llamas, Goście reprezentują ofen
sywn v styl tenisa, często chodzą
d·o siatki, reJują w wolejach,
Co.ntrera•s, który niedawno po·
konał rnaneqo
w Polsce ChlHj·
czykoa Aya•lę, nie miał trurlnej
przeprawy z Piatkiem. Pierwsze
dwa sety wy11ral· w identycznym
stosunku 6:2, a dopiero w tnecim
na.tram na opór Polaka. Piątek
prowadził 6:5, m1.ał nawet 4 setbole, ale w loońcu 7,awiodła go
kondycja i prze!Jrał 7:9.
Sko.neoki
s~oczyl
z Llmasem
bairclzo ciekawy pojedynek. TradycyjnVllll już zwycz.a,jem oddal
pieTWS1Zeqo seta 6:8, na.stępne rozstrzyqnąl jednak na swoją korzysć
6:1, 6:2, 6:1.
Ta1k więc po p.;erwszym dniu stan mec.z.u I : 1.

(iekawosłki łódzkie
!2!!!2!22i

•
Dziś, o !Jodz, 18, na kor·
tach tenJ.sowych w He!>ł<nowie
rozeqrany zostanie finalowv mecz
w nilce koszykowej mężczyzn o
puchar „Expressu IlustrowanP.qo" i Społem. W finale AZ<; spot/
ka się ze Startem. '"' konkurenci! kobiece! pierws1<> mielsce idn
bylv ko~zykarki łKS.
W łodzi z Inicjatywy sekcii szermiercze! WKKI' odbęd1Je
sii: dziś pl~'!'wsze zebranie oruanlzacyjne. Okręqowe!Jn Związku
Szermierczeqo.
Nafwyższy
tui
czas,
by szermierze stwonvli
wspólny związek; na czele które!lo staneliby najwyhltnielsi dzia
lacze teqo snorlu

a

A jednak

mecz

(3)

„Pod dzielnym żeglarzem"
Przekład: Bolesława

-

Surówki

To maczy, panie komisarzu,

że ja nie
panu dawać żadnych rad, a poza
tym, co mnie to wszystk!o, właściwie obchodiii? - Tyilko, że widzi pan, człowiek ma
takie ja'kieś dziwne uczucie do tego radiotelegrafisty„. I tak mi się zdaje, czy nie byłoby właściwe, żeby tu poszukać, jak to się
mówi w ,powieściach - kobie,ty! Słyszałem
już na ten temat trochę ploteczek„.
chciałbym

-

Pierre le Clinche

miał może jakąś

ko-

chankę?

-

On?

Ależ skąd„.! Był .zaręczony

z jed-

do NRF
W cwraj rano powróc:aa

z
tounnee po Dolnej Saksoni:i ekipa łódzkich pię3cia
rzy, Przede ws1zystkim ż.apy
tujemy kierownika dirużyny
p, Sikorskiego, jaki \vyn~k
przyn'osło drugie, ro.zegra·n e
na terenie NRF. s,pobk.anie
(jak wiadomo, pierwszy mecz
w Haino~verze }odzh•n;e wygrali 11 :9).

- Z Hanoweru poiecbaliśmy
do Getynql, serdecznie witani
przez miejscową publlczność, kló
ra w ilości ponad 3 tysiące
szczelnie zapełniła miejscową ha·
Ję, Wyqra\iśmy mecz 13:5 [odbyło się 9 walk), a co najważniej
sze, nasz boks zdobył sobie uznanie. Mieliśmy też wielki <ioPinq, bo zebrało si'I na widowni
trochę miefscowe! Polonii I kliku
żołnierzy
amerykańskich. którzy
ni st<1d ni zowąd upodobali so·
bie naszych bokserów i narobił!
ozumu, lak qdyby na rlnqu walczył ich Joe Louis.
Ale 11odam wam 1esicze wy·
nłki kontynuuje p, Sikorski,
W muszei Kar!lier wypunktowa,ł wysoko Haennemana, w pió\'

odbędzie się

juniorom Lechii (T omoszów)
powierzono obronę barw okręgu
Okre,s nlepewn.ośoi spowod<•·
wany zamiarem wyco.fania sit: okręqu Opole z rozqrywek o puchar J. Kałuży trwał dość dlu(1o.
Zwlas'llc1,a Łódź 'llnala.zla się pn~r.
to w dość k!opotJi.wym polożP
niu: o.na to bowie'm miała być
najbliższym
przeciwnikiem 0°00lan, qdyż stosawn1e do ustaiJone· .qo terminarza, mecz Opol11 ł.ńdź n1ial sie odbyć w Opolu,
w nied?.ielę, 23 bm.
Dluqi czas Onole nie dawało
znaku życia. Wreszcie nadeszła
do Łodzi wiadomość, że OpolA
nadal będzie uczestniczyło w roz
orvwkach oucharpwYch . l że 5P.r·
decznle zaprasza reprezentacjo
Łod2\ do siebie. oczek11 lac przy.
bycia zespołów seniorów i Ju·
nlorów.
Snotkanle niedzile 1nP. Opole Łódź ma wielkie znac1e'!lie dla
dałs?Jeao tokn.1 rozqrywek nucharowych. Stawka meczu test p;erw
•ie miel•ce w tab~ll: albo ulrzvma iP. Opole.
albo przynadn'<i
ono f.orlzi.
Wprawdzie obecni"'
nrzf'wOd?t OoolP., a•l e rozeqralD
ono o jedno SPotkaniA wiecei.
toteż
jeśli w niedziele prreqra .
hed.zie zmuszon<i ll~tapić pierwsz~qo

m'~jsca

Łorlzi.

Czy istrri:eie taka możliwość?
Wvdaie się. i.Z i?st ona mocno
nrawdoood·obna, bowiPm ob;„ rn.
nrezentaoie będą npa•rte Dl\ 7.~
snolach 11ierwszoliqo·wvch Burlowla.nvr.h i ŁKS, a wiad·o·mo. że.
jak rlotychc.zas,
w soo.tkaniach
mistrnowskioh ŁKS bvl zawszp
aóra. Wyda,rzeniem nie<lawn?i rl;i
tv test przecież wvqrarn" ŁKS "
llndowlanymi w O;>olu 3:0

ną

wysyłał

codziennie listy na sześć stron.„
· - A więc w takim razie, ~to bylft>y

d•o nie'
tą

ko-

niemieckiej

plonem wyprawy

piłkarski Opole-Łódź

bietą?

GOSPODA

podobał się publiczności
Dwa zwycięstwa
. ,
1 moc wrazen

ŁKS

~----------------------------panienka m z okolicy i

Georges Simeno!!.

Boks wwykonaniu reprezentacji Łodzi

'Ponieważ ŁKS ma w nledzlele
termln wolny, nie lstnleja żad.
ne przeszkody powler1enia lei
drużyni·e
reprezentowania barw
ł.od:ti w tak poważnym snolk•n\u DUcharowym. . Po tel linii
lrlzlP. leż rozumowanie kaplłdTI•l
zwlązk<>we110 ŁOZPN, którv wv·
znaczył do reprezentarli liqowv
7.f';SDÓI tKS dodafi!C doń lako TP
zerwowych, bramkarza pablan'C·
kieiro Włókniarza Lorenca, Wlllle·
dnie Kllmkiewlcza IOrkanl ora7
Wieteskieqo i Siusia. DrutyTia
ŁKS· ma w Opolu wystąpi<' w !~
kim składzie . w Jakim pokonała
krakowska Wlsli:.

Mila naqroda spotkala zes11ół
Juniorów tomaszowskl·ei Lecht.1 :r.• zdobycie tytutu mistrza okre.
11u łódzkle110. powler7ono lei rP·
prezentowanie barw łod7i w n.
nolu. Tutai nawi·asem nadm'Pni•'
należy, źe Lechia dość nnmv<l.
n'" wvstartowala
do da·l•zv~h
rnnanT"\vek o m'.strzo.stwo Polc;kl.
nzYskala bowiem w \AJ'ars?awia
z Pnlonia wynik remisowy 1: l.
>:achowniac wielkie szan'e nok'J·
n~nia iei u sl.Pb1e w
merz11 l"P.wainżovrym, a tvrn ~amym -zakwa
lifikow'lnia sie do dal.,zvch rn7·
orv''"''f'!'k na ~7.czeblu 'A.rvżs-,v-.n
Maqin ?Je "7kó1'ki pilkaro'd~i.
BiPrnacki fWid"Zew)
1
B'.~l~s
IŁKSl two.rzą, w raizi~ pr>t.rzehy.
w:i:mocnienie drużyny Lechi.i.
Wraz 'Z drużvn".mi wviadą do
Opola trenerz'y Król ~ Radwa.ń 
ski, a na czele ekSIO'Adycli '!>re-zes ŁOZPN Konopka.
Rm

Piórkowski solidnie namrczyl się w I rundzie 2 Voet„
pelem, nim w następnej kil.koma silnymi ciosami zmusii go do kapitulacji.
Nn. zdjęciu widzimy Polaka, jak
za podwójną gardq kryje się przed atakami Ni.emca
(z meczu Łódź - Hanower).
kowej Wrzesiński zdemolował w
Il r. Bluhma i wv<1rał nrzez tko,
w lekkie! Rozpierski walczył poniżel swych motliwości I zaled·
lVie zremisował 7. Hoehmannem,
w pierwszej pól~redniel Misiak
117.nanv został za zwvciezcę w
walce z Remde (sędziowaJo ten
pofedynek dwóch arbitrów lódz
kich), w półśredniej dn,qlel ~e·
rh;lowie nlemieccv •• 7.rPwanżowa!i
•le" swym polskim koleqom ogta
szafąc z kolei niezasln:!on„ zwY·
ciestwo Schwalma nad ł.ahuziń
•kim. W lekkośreJłniel Szczepnc.
kl zmierzył sle z bot.vszczem Ge
tynql Dawidem I po pierw,;zej
wyrównanej rundzie, w dru!liej
uczynił 110 niezdolnym do
dalszej walki, zwvcii:żatąc przez !ko.
W średniej Kubacki osiaqnijł ~e
mls w pojedynku z Heynem, w
pólcieżkief Piórkowskiemu sekun
dani poddał w U r. Glttecka, a
w cleżkief Neuman nie rozstrzyc
gną! walki z Rosenplaenterem.
- .T~k oceniono wasze wv.
stepy?
- Ni·t będzie 1>nesadv w twler
dzeniu, że bardzo pochlebnie.
Prasa poświeciła nam w\ele miej
sca. a „Norddeutsche Zeltun11",
obok oh..;zerneuo snrawa7danta '7~
meczu Lódź Hanower, zamiP~
~clla zdjecie naszej dru?yny. W
rozmowach ofkial:1ych wlcepl'i>rns Związku Bokserskieqo Dolnef
Saksonii 11. Panlz (ofclPr. pli:ścia
rza, który wałczył z Neum1me1n
w nierwszym mecrnl SlCZe!JÓtniP
wyróżniał Rozpierskleqo I chwalll cala drutyne la dobre przv11o·towanle ter.hn'cznP. kondycyln" 1 bolowość. W Getvndze ~e
kundowal rlruż,•nl" znanv re.pro
zentant NRF, Mehllng, On qra· .
tulowa! nam, f.e w czer<VcU potra
flliśmy tak przygotować zesp(1l.
klóry, pomilaiac wszvstkle lnTI"
walorv, notrail w r'nqu lPplej
mv~leć, 11'.t jeqo podopieczni
Musze tet. 1>odkrPśtlć serdeczność 110•1>oclarzy, klóra odczuwa-I
11•mv na kat.dym kMku. '.Yszyscy
chcieli tak na1lepie1 newantować sil' nod tym w'alede"' za
wizyte Niemców w ł.od1i. No. 1
ro nalważn1Pis7.e, uradrlU.~mv '
w\a.dzami zwla11<11 JlolnP.I Sak•onii. że co roku bedziemy w łodzi
l HanowerzA orn;:i,.,tiować mecze
o nur"•r nn('choilnl.
'
- W sumlP wiec hvł to wv
lazrl ze ws1ech miar ud•anv. C7.v
mo,że pan koqoś w naszei rlr11ŻYn!e, iak i soo~ród 1'!n°r.iwnilców, <zc,eaólni" wyróżnić?
- Naf!Pp!ei bol<sowali: Szczena6ski, lłozntersl<I w "'erw~••I
walce, 'Piórkowski 1 łabuzlńskl.

znaczy pa.l).na Leonnec i ja„. Szukałem we
wszystkich hotelach.„ Powiedziano mi, że
pain to znaczy, że ty niedługo powrócisr..„ A
to jest właśnie narzeczona le Clinche'a„.
Chciała koniecznie przyjechać ze mną . „
Była to dosyć wysoka dziewczyna. trochę
blada i trochę jakby bojaźliwa. Ale gdy Maigret uścisnął jej rękę, zrozumiał od ra2lu, że
piod tymi pozorami prowincjonalnej niezgrabnej kokieterii kryl się charakter. I to
charakter nie byle jaki.
Na razie nic nie mówiła. Widać było, !e
komisarz zrobił na niej wrażenie. Na Jorissenie zres?.tą także. Cóż, on miał prowincJonalną profesurę, a jego kolega szkolny zajmował bądź co bądź jedno z bardzo wysokich stan1owisk w ce'ntralnej policji śledczej.
- Wskaumo mi niedawno - zaczęła mówić panna Leonnec - w salonie hotelowym
panią Maigret, ale jakoś nie bardzo wypadało mi do niej podejść„.
Maigret przypatrywał się dziewczynie, któ·ra nie była ani ładna ani brzydka, ale której
prostata w obejściu miała w sobie C·OŚ wzru-

- Nie wiem, nie wiem.„ Być może. że to
wszystko jest jeszcze bardzJej zagmatwa.ne,
niż to człowiekowi się wydaje„.
A poza
tym„.
- Co poza tym?
- Nic właściwie„. E, P'tit Louis, nie wygłupiaj się i idź już spać!
.
Ale P'tit Louis był już w stanie kom?letnego <iq;)ilstwa. Płakał i lamentował o~eJmu
jąc co chwila swego towa·r zysza za szyJę. Temu podbródek ciagle krwawił.
.
Maigret wyszedł z lokalu. Ręce wsadził d?
kieszeni i podniósł kołnierz od marynarki,
jako, że noc zrobiła sią trochę chłodna.
W hallu „Hotelu Plażowe~o" spostrzegł jakąś m~odą. dziewczynę siedzącą w fotelu
trzcinowym. Z drugiego fotela podniósł się
mężczyzna i uśmiechnął się do Maigreta z
lekkim izażenowaniem.
Był to Jorissen, profesor z Quimper. Nie
widzieli sioę obydwaj chyba z piętnaście lat szającego.
i Jorissenowi było jakoś nijako mówić do
- Pan wie, :he on jest niewinny, prawda?
Maigreta per ty.
- dodała, właściwie na nikogo nie pat<rząc.
- Pan wybaczy„. To znaczy przepraszam
Po·rtier hotelowy czekał, aż całe towarzybardzo, ale„. Właśnie przyjechaliśmy, to stwo pójdzie do swoi·ch pokoi. Chciał także

iść spać.

Niemcy najlepszyrlt swych zawo
dn!ków mieli w Pautzu. VoP.IJH!·
lu, Schwalmie. Theesie i Dawi·
dzie, Chciałbym jeszcze dndac,
t.e nasi młodzi n'<:ściarze, Si'J O·
qromnie 1adowoleni z teoo wyta7-du. tym hardzi~!. że Ich wvsiłek nrzyniósł dwa cenne zwy.
ciestwa
~~~--------~-----

Widzewski basen
czeka na imrrezv
W swoim czasie Lódź · z
wielką radością
powitała oddanie do użytku pięknego ba,<;enu pływackiego na Widzewie i nie jeden raz wyrażała

Un.ii wdzięczność za tego rodzaju inicjatywę. Z chwilą otwarcia basenu byliśmy przekonani, że nastąpi radykalny
zwrot na lepsze w sporcie plywadc.im na.~z'.'?go miasta.
Wydawalo się wówczas. :!:e
nic nie stoi na pt7.eszkodzie,
by Lódź mogla nal"e:szcie w.kro
s,zyć w szranki rywalizacji z
innymi ' miastami. Nie,stety, z
nie wytłumaczonych bliż'.'?j powodów, nadal ohs&wujemy
na wid21~wski€j pływalni ma~
twy .sezon. Płvwacy nasi ograniczają
się do organirowania
imocez lokalnvch i to zimą w
MDK. Chwalimy Ol'ganizatorów i za 'o, ale chcemy, by
baS€n na Widzewie był dobrze
wykoczy.~tywany i chc<:>T11Y. by
startowali tam nie tylko najlepsi plywacY Polski, ale i zairra:nicy. W Warszaw.ie obchodrono jubileusz 35-JP.cia istnie
nia PZP. Szkoda. że nie doszła do skutku jakaś impreza
w Lodzi z udziałem ucze.stnikó•v jubileuszu.
Naiwy7szy czas, by wladre
S"pOrtu pływackiego w I.od7.i
7,aiJnteresowały

się

„rozkła

dem dnia" basenu na Wid.zewiie i uczyniły coś w tym ki-erunku, by ba.sen ten nie był
· wyłącmi-e
kaoieli.skiem. ale
powatnvm
ośrodkiem sportu
wyczynowego.
J, N.

Zaczął więc już rozpinać

kami-

zelkę.

- Zobaczymy wszystko jutro
odparł
Maigret. - Czy państwo mają już załatwio
ne pokoje?
- Ja mam - rzekł trochę jąkając się pr'ofesor - pokój w pobliżu pokoju pana„. to
znaczy w pobliżu ciebie„. A panna Leonnec
ma pokój o piętro niżej„. Co do mnie, to ja
muszę już jutro wracać do Quimper„. Z powodu egzaminów„. A co ty o tym wszystkim
.5ądzisz„ . ?

- Zobaczymy jutro! powtórzył Maigret.
.
I 1!dY si~ kładł do łóżka, ±ona jego rzekła
w półśnie:
- A nie zapomnij zgasić świaH"' !
Rozdział

II

ŻOŁTF. POŁBUCIKI
Szli obok siebie naprzód wzdłuż plaży. o
tej po~ze zupełnie pustej, a potem wzdłuż
nabrzezy portowych. W miarę upływu czasu
okresy milczenia stawały się coraz rzadsze,
a panna Leonnec, z początku trochę nieśmia
ła i trzymająca się z II'ezerwą, nabierała coraz więcej pewności siebie oraz naturalnego
sposobu bycia.
(d. c. n.)
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