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ZSRR do NRF

Rok

Geofizyczny

. ' Bundeswehry
w sprawie uz 6 rojenia

'
We wtorek 2 lipca br. o
godz. lł odbędzie się w gmachu KŁ przy Al. J{ościuszki
omow~
107 plenum Komitetu Łódzkiego Polskiej Zjednoczonej
MOSKWA (PAP). - Agencja z zadowoleniem pow1tać, gdyby
P?.rtii Robotniczej na temat:
donosi, że minister spraw rząd federal!n.y nie starał się oTASS
„o sytuacji i zadaniach łódz zagranicznych
broni aitomowej dla
ZSRR, Gromyko trzymać
kiej organizacji partyjnej po wręczył ambasadorowi NRF w swoich sil zbrojnych z zewnątrz.
IX Plenum KC",
NRF - głosi nota raRząd
Mookwie Haaoowi notę rządu radmec·kiego w odpowiedzi na notę d~ka - nie zamierza wyrzec

W

Tysiąc

- aI
b ron

rządu

osób

POZNAJll' (PAP). - W powa- oole.mą rocznicę tragicznych VTY
które rozegrały SLę
dze i spotkoju obchod.:?Jilo spole- oad.ków.
Poz.na.ni.a pierwszą, 28 czerwca ub. roku.
cz.eństwo
O i;odz. 10 rano odezwały się
syreny fabryczme i dzwo.ny koWe wszystkich fabryścieln<>.
kach Poma.nia robotnicy 3-mi111utową ch..,zą uczcili pamięć poległych rok temu.
O tej samej por7-P. przybyli na.
oos.z.czeitólne cmentarze, wraz z
d~le.p.aci
rodzrinami poległych,
robotników poznańskich fabryk
W borze sosnoi mkladów pracy, prZP...dstawiciewvm w odlepło· le władz partyjnych i rad narości 30 km od Jr.
kucka znajduje się dowych.
75-osohowa delegacja robotnistacja magnety.·z
„H. Cegielski"
ków zakładów
no-jonosferyczna.
na cmel!lta.rze 15 duioo la
za.n
nauPracownicy
kowi slac!I pro- żych wieńców,
przepatSanych
obserwa·
wadzą
hi~ ł<>-ez.erw<mymi sza;rfami.
cje astronomicz.
Załoita „Oegielskiego" J'.}!'7.ekane. baclają zie111·
skic prądy elek- 7.ala zaipomogi rodzinom polewspóltowarzyszy pracy,
glych
mi-c-rzą
lrvczne,
pole maqnetycz- członków ich rodzin przewiezione zleml, refe· no S<tmocho<lami na cmentarze.
strują dane dotrZ Zakładów Naprawczych Tajonosfery,
czące
Wszysllcie ws~a boru Koleioweim, na cmienta:l;e
zania przynądów udala się 70--0sobowa delegacja.
Nad mogiłami t ych, którzy z~i
przeka7.vstacji
wa ne sa co trzy nęli w tragicznych dniach czerw
qod linv do Mo- ca ubiegłego roku, wygłosili prze
skwy.
mówie-nia ich towarzv.sze pracy.
Na zdleclq: przy. W poszczególnych uikładach fJdqotowvwan!e do byly sie w dniu 28 bm. krótkie
aparatury
pracv
W vrasie
nroc-zvsto~ci 7.ałobne.
radiolokacyjnP.j.
Fot. - CAF ooz;nańskiej ukazały się okolicznościowe ar.tykuly.
W mieście pam.ował na».trój poW piatek odw!Qłane zoważny.
.staly w Pozma111iu imprezy o charakterze mzrywlrowym.

NRF z 22 maja t>r.
Rzad ZSRR - stwierdza nota
do wiadomości,
- przyjmując
iż rząd NRF wbowiązal się nie
bron.i atomowej,
produkować

się

planów zaopatrzenia armii
zachodnio-niemleckiej w broń

atomową. ·wymijają~ oświadc?.R

nia rządu NRF mają wyłączni„
na celu uspokojenie wyoorców
iż <>- zachodnio-niemieckich.
równocześnie.
podkreśla
Rząd radziecki odrwc.1 twi·?rświadczenie takie można byłoby
drenie rządu NRF, jakoby problemy zwią.zane z zaopatrze.mem
•
Bundeswehry w broń atomową
i rozlokowaniem na terytorium
WARSZAWA (PAP). - W naj
NRF magazynów z brondą atoprakbliższym czasie roz1~cznie
mową innych państw, byly cał
tykę w prze<lsiębiórstwach hankowicie obojętne dla Związku
dlu uspol:eczmrionego j)O[laO 400
Radzieckiego.
z.damohili'wwanych wojskowych,
Rz.ąd radziedd stwierdz<l, z uwizytą
którzy od kilku miesięcy przygobole.wani.ąm, iri rząd NRF nie usię do nowegio zawodu
WARSZAWA (PAP). - Na za. waża za możliwe poprzeć propotowują
na kurs.a•ch w ośrodkach szkole- proszenie ministra obrony na.r odo- zycji, aby trzy mocarstwa, kt&wej przybywa dziś 29 bm. do
nia pracowni.ków handlu.
Gdyni na Swięto Marynarki Wo- re dysponuia obecn'-z bronią ato
JaJ( iinformuje Mini;SJterstiwo lennei zespól okrętów Marynarki mową - ZSRR, USA i Anglia
resort Wojennej Związku Uadzieckieqo w porozumiały się, że n.ie będą roz
Wewnętr~.nego,
Handlu
ten za1\!rudni lączmtle około ty- składzie: le den krażownil< I dwa mie.szczać tej broni na terytosiąc o<;ó'J zwolnionych z woj1ska. nlszczycjeJe, pod dowództwem clo- rium Niemiec. Rząd ZSRR uwana sprze- wódcv Floty Bałtyckiej. admiral,1 :7.a, że realizacja tej propozycji
Vł:;:zyscy kandydaci
Cbarlamowa c;raz zespół okrętów
da wców i kiero1-,~rn.ików sklepów woiennvch Marvnarki 'VojennPj w poważnym stopniu zmniej.s.zypraed przystąpicni>em do pracy NRD pod dowództwem dowódcy ta by niebezpieczel'lstwo wybuchu
1 pozdrawia marynarzy
zc,ot:;mą prni:szkol=i na ku.rsa.ch Marynarki \Voi<'nnej NRD, w:ce- wojny
atomowej nie tylko w
Niemczech, lecz na calyrn teryadmirata \.Yernera.
ha:ndlowych.
Marynarze!
torium europejskim.
W dn<iu święta Marynarki WoNa końco- wzywajac do uruchamiania bod.Z·
BELGRAD (PAP). Nota wskazuje, iż o.świadczenie rządu NRF, że rozmleszc 7.e- wym posiedzeniu plenarnym zjaz- ców >ndywidualnvch i qrnpowych jennej pozdrawfam Was i dzię
nie w Niemięckiej R·eipublice du rad robotniC'LYCh Jugosła.wii u- w celu zwiększenia wydajnoś:i, kuję w imiel!liu służby za sudo C'ZUwaruia nad przygotov.oywa-- m[enną pracę. Życzę Wam pochwalono rezolucję.
Rezolucja podkresla specyficzny nie.m kadr fachowców, do polep·
Fede·ralnej brooi a.tomowej mocan;tw zachodnich przewidziane char.a.kte·r rad robotniczych w Ju- szani.a slosllnków między przeds;ę wodzenia w \"fYkOnywa111iu trudjest przez ogólne plany wojsko- qosławii zaznaczając, że są one h1orstwami, do poświęcania więk nego, aile zaszczytnego obowiąz
szej uwaqi BHP, wprO'Wadzania no ku wobec ludowej ojczyzny,
we NATO - można jedynrie u- mqana.mi politycznymi.
Pozdrawiam• wraz z Wami maRa.dy robolnicze. :-- 9losi rezo- woczesnego sprzętu technicz.nego,
wa:i'.ać za jesz.cze jedno pOlt:wier
Marynarki Handlowej,
umoz.l1w1a.1ą. sharmonn.o- umacniania dyscypliny pracy itd. rynarzy
dwn:e faktu. że udział NRF w lnc1a robotnicze,
rady
wzywa
Zjazd
NATO · "t p zeczny z żywotny wanie sa.m.odz1elnosc1 poS'Łc.ze9ol·
pracow11jtków stocz.ni i portów,
neqo wytworcy 1 kolektywu z pla- aby zdecydowa11ie przeciwstawiały wszystkich budujących i;wą pra.
.
•
. . J€1: s .r
na•rodu n1erme- nowym kierowaniem gospodarka. się wsz~lk1m próbom dławienia
mi. mteresama
Pia.n sooleczny 7abezpiecza przPd k-ry.\y'ki i swobodnei myśli, alw jP.- cą pot.ęitę Polski na morzu.
ck;ego.
Mini.st"r t>bron nnoo ·, ej
Przeksztak<:>nie Niemiec za- anarchia I nadaje kie.runek roz- dnocześnie lepiły przeja<WY biuroMARIAN SPYCHA\.SK.l
chodnich w bazę atomową NATO woju silom wytwórczym
kracji, aMrcłtii, tendencje drobnógenerał dywizji
Bundeswehry w
i wyposażenie
Rezolucja domaqa sie następnie mieszcz:ańskie 1 n!lldywidua.listyczne.
broó jądrową - głosi nota zmian w kierunku: swobodniejsze·
postawi ZSRR i zaprzyjaźnione qo podzaału dochodu społetznego,
a Q, tu a a sportowa.
z nim kraje przed koniec:r.nością zwieksz.enia Sll!modzielaości przedplanoweqo
n.1leży siębiorshv w ramach
\)Odjęcia w o-'.lpowiedzi
•
tych kroków w edu 7.a.pewniien.La kierowania produkcją i konsumpswego b€zpieo,.;iistwa.
trzeb rynku. zwiększenia wydajnoki pracy itd.
Die
Jem chodzi o stos11n1>k rad T')hotniczych do innych orqa.nów • r
Od kiJku dni przeprowadz.a.111e prędko ją robaczy. Chyba, że tli.
orqan.izacii - rezolucja domaqa się
zwiększe~ia demokratyzmu w de- !'ą w hali spo:rtowej przy ul. Ze wzmiaJl'ltka po.<,kulkuje i JVIPR
BERLIN (PAPJ. - Korespondent cvdowamu o problemach 90.spodnr romskiego próby ~mrażania ta„ weźmie 1<ię solidnie do robcty.
W każdym razie łyżwiarze, ho
Polskiej Aqencjj Prasowej donosi: czv·ch. Rezoluc1a ws~azn1e. Z!,< dał· fli Jodowej. Jak dotąd, aparatu·ł - ·1 ·
k ·- · · t ·
t
· · · ·1·
d ·
droqa ku demokrat\"7a<:11 pro· 1
Przed kilkoma dniami, na mię sza
wad11i przez two•rzen'e zrzeszeń qo- ra z a;1e egzamin l J7S 1 .nasęp- eisc1 l ?'sią7e m1 O!<ni·.rnw spor
kon!erencji praso- snodarczvch. co ni·e osłabi. lecz ne proby nie wykarzą zadnych I tu s;::ykuJą się na otwarcie lodzynarodowej
w Berlinie
wrganiwwanei
wej
u.sterek, przystąpl się do beto- <low.i.ska w dniu 1 paździeTnika.,
przez Prezydium Komitetu Anty- wrecr. Hzeciwnie, umocni rady n>k. t.
nowan1i.a płyty. Wszystko wskafaszystowskich Bojowników o Wol- botnicz.e.
Prognoza długoterminowa i·est ność w NRD przekazano dzienniz zadowoleniem możemy
Rezolucja domaqa sie 7.rrmiejsze- zuje wi~ na to, że już 1 wrzekomunikować wszystkim wybie- oczywiści<> tylko ori~tacyjna, l«Fzom )>raw NRD i prasy 7agra- nia inqerencji administracyinej w śnia br. otrzymamy sztuc.me loktórej trz,2ba. z,wykle u- nicznei sz?req dokumentów, świad nosnoda.rce podkreślając jedm·ocze- dowis>ko, a w mie151iąc później, 1
rającym się na urlopy w [1pcu. przy
met.eorolodzy 7,dradzili względniać odchylenia dl.a str~- czących o wyraźnej aktywizacji I .;t!ie, iii: inqerencja ta musi trwać paźdz;k~rnika, w hali bę<lą może nasi
gly odbywać się m>ecze hokejowre.sz,ci-e swo.ią „wielką taj-emni fy wybrzeża i dla gór i... byC: prowokacyjnej dzia-lalności organl- da\ej dla dobra reaLizacii planu.
'
.' T . W 7.acii SS.
.· l
.
--~
Rezolucja definiuie Tolę Zwią:ziku we czy wwody łyżwiarskie.
Niemieccy l zaqranicznl członcę", ja:ką byla dotvchcza1s dlu- b. "":"zo wyro.zumia ym ies i 1
Dotrzymanie tego d.rugi-ego ter
goterminowa, miesięczna progno innych cze~o1at.:h kra.i u na.stap1ą kowie b. organizacji Waffen SS Komu.ni stów, .wią7Jku Socjalistyczobecnle snolkan!.e neqo, 1,wia?Jków zawodowvch i min.u zależne j.ednak i·~t w wiel
większe lub mniejsze odchyle· przygoiowuja
za pogody.
ora<i.nlZajako.
Ml·odzieżv
Zwlazku
·
Europę
„Wołamy
:
hasłem
"od
nia.
1
A wlęc w dnla·ch 1-6 lipca po Terenem s.potkanla maja być za- toTów ko.ntroli spo1ecz~e 1 n<l'!I pu- kim ,5,topniu od prac Miejskiego
NOWY JORK. ·- Sekretarz
Remon\('wego
Przed.sięhiorstwa
cą or 9 anów zarządzania.
_ rhoon1e Niemcy,
·
h
b .
.
obrony USA Charles WilsCJ.n ow Lodzi (ul. Pabianicka 32) 1
·
ObraduiacY w 1>lerwszvch dniach
winno yc uic murzerne 2'.tmen
na konferencji prasośwjadczył
t"
k"
W·
·
.
'ld
S
W dz·i-edzinie działa·lno·Śd gosn:ine. krótkotrwałe de.<;zcze 1 mo- czerwc.t br. we Frankfurcie natl
1
1
7
wej, że Stany Ziednocrnne wvżliwość !:>urz. Wfatry _wschodm'.'? Menem M!edzynarodowy Komitet 1 darczej rod roboti:i1C'ZY<=·~. rezoluci a. po ziem " o ..e ' 'ore wycofaią do koi\ca b1eżącpqo roku
1.amówienie na krzesła
·konują
dlug<>fa
nosc
ee
k
·
k
·
. h - dla trybun. Jeżeli Spółdzielnia
d
i pólnocno-wschodn!e pr1.ech<>- Wieżn\ów Oświeclmla wvsta1>ll 1aK I ws· azu1e nla . om z
z Jaoonii około 25-30 tys. żoł·
gospo arczyc ,
p anow
dzące następnie na pólnocno-za najostrzej przeciw temu spotkaniu 10;:1ych
n.ie.rzv.
Zdaniem Wilsona, d~cyzję tę
i
naleiy tłumaczyć „wzrostem s!il
dania, to zgo]a inaczej przeds(a
obronnych" Japonii.
wia sl~ sprawa z Miej1skim Przed
nJe, że chodzi tu o ternp-eraturę,
. PRAGA. - Dnia 28 br. opusiębiOinStwem Remontowym. -przewidywamą na !lodz. 8 rano
ściła Praqę odla>lt1jąc do krnju
rów
w
jeśli
że
nowiedzieć,
Dość
5t.
13
do
8
od
cza.cu)
nasrz.ego
delegacja Komitetu Cenlralnego
28 bm
WARSZAWA (PAP) . Komtmistycznej Par~'i Belq;1,
Prezyd ium St. RN podjęło uch:.va- w pierwszej połowie teito o~renie ospałym tern.pie przedSliebior
Podczas 10-dnioweqo pobvtu w
stwQ zamiena i w PTzy&U:ośd
łę o odrestaurowa•n1:u Pómni.ka B:i- su, a n.astwnie wzroot do 15-20
Czechoslowacji deleqacja komu.
halerów Ge-lla Pomnik ten wznie~ stOipni.
budować tryblllo.ę, t.o haila nie
belqi jskich otlbvła rozn10n·istów
&1Qny w 1948 rCJ.ku na ter0nie oy
~OCJe
W <liniach 7-13 litpca Ui5ta!i
wy z deleqacja KC Komunistyczleqo qEtla przy zbieąu ulic Ar.iet
'
upalna
i
sl.ooecz.nfl
piękna
się
nej Parlii Czechosło•wacj1 o;·az
lewicza i Zamenho.fa, wymaga uzwiedzila n:eMóre ośrodki czesu11'ęcia uow-;talvch w c"rnu k'lkn pogoda,
za·ehmur?.;"ITTie niewielchosłowackie
lat uSZJkodzeń. W związku z tyru lci.e, !:>rak o;J<i<:lów. Wi1a try poluW lnslytuc 'e RaPARYŻ. zostały opracowan(l trzy pr·ojekly.
dniowO-'\\•.ochcdni.e i tempera•tuim. Pa~leura w Tunisie
dawczvm
uzya
z<l1rajcami.,
ze
rokować
Wę
BUDAPESZT (PAP). które przewidują róż.ny zakres ra ro 16 do 21 1"-I.
przeciwszczepionkę
wynaleziono
rohót.
mas".
popaircie
skamy
praisowa MTI
14-25 lipca pogoda gierska agencja
Mię<l;.y
ko febrz·e maltańs'<iei. Wynal<'Z·
decyzj~ w sprawie lekko «•ię popsuje i będzie
Ostateczną
W dals:ziej czę'ści prremówieza- zamieszcza w skrócie spraiwoz,da
lor Innek
d
st
je
szczepionki
ca
WYboru ied.neqo z tvch projekl.ó w chmurzenie zmi·enne z krótko- nie z przebiegu odbywając.ej &ię nda Kadar podkreślił „polityczprof. Gerard Re'noux.
sty>tutu,
Polski debel Skoneckl, Licls zanostanow:o.no podjąć dopiero P'>
kraczwartku
od
Buda,pe&zcie
w
Przez 4 lata pr4eprowadzał on
przeanalizow.aniu moiiliwo·ści sfi· t.walYmi de.>;zczami i początko jowej konferencji W(!gier&kiej ne, go.<;podarcz,e i ku lturnlne re- kończył w 'llialek swót start w
doświadc7.en ia n.a kozach.
zulta,ty, 0<.'iągnięte przez partię Wimbledonie poratką z dosk~łą
wo temoeraturą oo 16-21 st„ a
nansowani.a robót.
LONDYN. - Premier Now~j
Schmidt.
Davidson.
szwedzka
para
RobohtiPartii
So•c.i.alistyczmej
ooocni>e zarówno dzięki ma:rks1na"tępnie ni-e,.v:ielki spadek cieii S. Holland oświa.dczy ł
czej.
s·towsko-leni111owskdej polH.yce o- W 2 rundz·ie t11~nielu Pe>lacy pne- Zeland
płoty do 12-17 st..
że premier W. Bryta.n:1
wczoraj,
11rall 4:6, I :6, 1:6,
r.a.z pQp<.trciu, jak.im cieszy się
przvial zapros2e11ie do
Mac1nillan
Również dnie od 26-31 lipca
t.rzygodzinnym partia w kla1S1ie robotniczej i
prz,es.zlo
W
odw'. ed:oen.ia leqo kraju. Macmilzachmurz.'.?- przemówioo1i.u Janoo Kadar podmi111ą pod znakiem
*
i
jak
z wizytą oo Nowej
się
pracujących,
uda
mas
lan
wśród
nia ;o;mi·Emnego i prze,i~ciowych dal a.nalizlie przyczyny, jak.ie zło
Zelandii na noczqtku 1958 r.
~pr·zt:t
opadów dEszc7JOwych. Temp·era- żyły sję na roziwój wydarzeń w dzięki pomocy Zwią7.JkU RadzieLONDYN. - Rz~d brytyj$ki
Na mistrwslwach Europy w kosocjaJistycznego
ckiego, obozu
tura początlmwo w granicach minionym 01k,res,e, omówH obec- i międz'.•narodowego ruchu robot szykówce mężczyzn w piatek p.rzed
oznajm1.1 w czwa-rtek w'eczorem,
16-21 .st„ w csta1tnich <linia.e h ną sytuację Węgierslk:ej Socjagrupy
południem w spotkan'ach
·'
całym
roz.pocZflĆ
iż zamierza
l!ipca - niezrt.aczne ochlodzerJe listyczmej Partii Robotniczej i niczego". Mówca dOl!Tla\gal się walczącei <> mie·jsce od 9 do 16 kra iu kampanie: propagandową,
czujności i wyciąg- uzyskano wyniki:
wzmożienia
spole·czeństW1>
noinfor.mować
aby
Rząd do 16 st.
NOWY JORK (PAP) dailio-zą linię postępowania.
Anqlii o niebernieczeństWie wyWłochy - Fin)andta 97:87, Turm;:icia naJ.eżytych nauk „z nieZ tw.o wid<:ć. że n.ajp•El'\l\l'IlleJKorei południowej zostal oJicJaini.ka jacym z palenia papierosów.
Mówca stwiierO-zil - jak pisze da.wnych wyidar:reń oraz z kaita- cja _ Albania 97:64, NRF - Aunt~ P>?w•adomiony przez Wasz)'ng- szym i najladmiejszym ok;re.~m
Krok ten nastao1l po ormb!iko~°f o m:aiącei nastą1pić mod~r~iza- w Ji:pcu będą d'.nie między 6 a MTI - że „rząd węglie!l'Ski wy- Sltrofailinych skutków rewiirz.joniz- stria 58:55, Bel9ia - Szkocja 76:51 . wamiu
sprawozdania lekarzy, n.•r
.
~ . armu . piołudmowo-ko<eansiO«.t., 13-1,1. Poz.0<~t 3 Jy okr-es - to mó kluczy I z,e swego grona zdraj- mou. ooor·ttlilld.zmu i S>ekdarstwa.
którvm wyka-zano. iż nlł!logow':>
które Oclo:ywają komunistów od . Popo!u.dniowe spotkania gru9y
·
1 ·
·
OJska L1 Svn Man.a o·l.rzym31ą
w
Nagy'ego,
Imre
grupy
z
ców
00
oapierosów nie pozosta ie
Palenie
ZSRR
meczem
ro2pocz.eto
fmatowe1
m. ,in. 75 odrzutowców typu „Sa- wiąc popu arn1e - pog. ~ rn<"j- Rumun.ia. Wyqnła drużyna ra- bez wołvwu na wyst~owani•
hre' oraz zna.czne ilości 1 przęlu zbyt. pewna, .z d.eszczam[ i pew- myśl zasady: Nie i.ść na żaidne mas".
(D.als.zy ciąg na s·tr. 2)
dzieoka 87:6.'ł (38:31),
raki& n11aa.
ws<t~tiwa na rzecz wroga, lllie
ll.Yil1l wahaau.ami tema>«aiturv.
artyleryjskiego.

zdemobilizowanych

znajdzie pracę
w handlu
Okręty

ZSRR

z

wo:enne

NRD

w Gdyni

Rady - organy polityczne Minister
o czym mówi rezolucia obrony narodowej

I zjazdu rad robotniczych Jugosławii

I

HI

~~aÓrcó.~i.ę~:~~~~~ 0 ;,~~~\~~Wniaw;~

B. SS-owcy

hI

Tafla lodowa zdaJe egzam·1n

będzie

•

b
•
•
d
bu own1ezow1e try un -

uakływniaią się

Jaka pogoda

I

I

w lipcu?

za-1

I

z_

Pomnik

Bohaterów Getta

~~o~ni7w t~~b~~L:~uT~~.l~r~~~

będzie

od,restaurowany

J• Kadara ;::;~~~ zbe~:~~e~~ j'ij~:
e
.
I.
,
I
rzemow1en
P
na kra"1owe·1 konferenc·1·1
alistyezneJ·
wpgierskie1·
Parli·,· Robotni·ezei·

Amerykański

woiskow y

dla płd. Korei

• •

,„

Lipton:

...
„Zyiemy w

Syn CflurchiHa:

państwie policyjnym"

„Nie pozwalają

Tei decyzri

mr oisać ·tego, co m.yślę"

telefoniczny

Podsłuch

przedmiotem interpelacji w Izbie Gmin
LONDYN (PAP}. - Poważne policję, zloeyła w dn.iu Z'/ bm. ośw.!iadcza,jąc, te rrle po1JWalatn.o
~ol«lliie a:ngielskiej opim;i.i intel'pelację
Izbie G.mi:-i w tej mu phs.ać wszystkiego, co zamiepublicznej W}"W<llła.ły uj.aJWind.()(Jle sprawl.e, domagając .się od rządu rzał.
o&ta>tt!.k> faikty pod.sluchiiwarua wyjaśnień.
Z ośwdiadc:oonia RaJ!idOilfa ChurwytLfka,,
te ~
r~ów telefun.ic:mych przez poOdp<llWiiadając na Yl.terpelację chilla

w

licję.
Uczn.a grupa

mil!l.ister spraw We\lllllętrzny-ch
ciłanków parta- W. Brytanii Butler, któr'y ponomentu brytyjskiego pocliej:rzewa- s;i odpowiedziałność za dzi.alia.1jąc, że ich rozmowy tclefanicme ność pol:icj'i , odmów:ll poot.otn usą r~ l)Clds.łuchiwane Pr71eZ d71ielen.ia gwaramcji, że ich rorz-

mawy telefonicznie

śmierć i zniszcze.nia
sieje ta.ifun
na Dalekim Wschodzie
NOWY JORK

dlug

d01niiesień

(PAP). toki~o

Weko-

Agencji
United
Press, nad zru:hod!llią częśeią
Ooeamu Spokojnego prresz.etl!
tajfun, który wyrząd2iil poważne szkooy na "ilipinach, Taiwarespondenta

przyszrości

wane przez

niie

.są

i w

n.ie będą poclaluchLpolicję.

FachQwcy zza biurka
przejdą

KIELCE
W tych dme.eh W"1słllll:a Z>OStala
przez ra.domS'kie przeds:iębiors.two
„ta..'' p:lerwsza pa.rtia cu:mych ja.
qód, ok. 10 waqo.nów do Ang1il i

kierowania

nie i w Ja.pOl!lii.
Na Filipllw!ch z.bur1.101nych wstalo wiele domów. Tajfun &powodowa! u.sz.kod.7..cnie kilku l!irui
kołejowych. Na Wyspach Ba.ta.n,
połażonych na północ od wy11>1JY
Luwn, callrowi.oie :zm,i.sl2ic.ZKll!l.e 2IOistały zaisiewy ryżu.
W południowej części Tai:wanu tajfurn &PQwodowal śmierć 16
osób. Ponad 10 tys. o.sób pozo"'
J eimeatow:!.
s.tało bez dachu nad głową.
NOWY JORK (PAP). - W,2W dniu 27 bm. taJfun, które- dług dooi·e:s:ień z Loo.dynu koce-mu towarzyszą ulewne desizx:re, .9p0ndenta Ag•tncji United Press,
dotmrł oo połudrtio-.vych
dziennikarz Raindolf Chllirchill,
ży Japoo.li, powodując ueiZkooze- syn Winstona Churchilla. zrezyg
PARYŻ (PAP). Jak don-0s1.ą z
nie 80 tys. domów, z.ni1s:z.cz,e:ruiie nowd w dniu 27 bm. z pracy w Brukseli.
w Belqii rozszerza stę
5 lllC&tów i śmierć 3 wób.
dz.ierlatiku „Even:ing Stand.aro" strajk robotnik.ów J>r.zemyslu me·
ta•lurqiczneqo. Mimo iż zv,,ią.,ki
zawodowe prokJamowa,łv strajk me
talowców of:cialnie dopiero na naj
bllższv ooniedzlałek, w 5amvm okr()'.(IU Luettich
stra.fkOfWało
w
czwarte'k 130 tvs, robotn!ków.
Prace nc>rzuctl! również robo!nir:V i:>oszC?;eqólnvch
fitbrvk w Brukseli oraz w pr-0wlncjach Limburg

* *

w Belgii

wyb.t':W-l

(Dokończenie ze str. 1)
ceqo uzdrow.tska. W dniu 29 bm.
„Dykta.tura proletariaitu - cyodbędme :>i~ tu również specjalna tuje MTI slOIWa Ja:nooa Kadaira
kOl'lfere·n cja, na Mórej. omówion,e

zostania m. .tn. wvkorz.ystillnle
deł

-

=powinna
robotników

źró

OLSZTYN

matv=e za.rvbianie.

ok. 80 ton poglądom rew!zjan.istycmym i
rozgromienia wroga klarowei!O".
„Należy
być
surowy:m wobec
tych, którzy ł.arrnią prawa i ot-'2.KATOWICE
Niemal zaru -po za.kończ.eniu ro- czać opieką tych, którzy je szaku szko>lneqo,
w 30 szkoJach i nują" - PQWfedziial Ja.nos Kaprzedsz'.k-ola-ch wof. ka,towicki~o daT.
rwpoczęły sie prace remontowi~.
w claqu wakacji na s1„~u zosta- Mówiąc o ra.d.ach roOOtninu.e wyremont<YWanvch 227 s*ół czych prrewod:niczący WSiPR opodsta:wowvch I śr!>dnich ora?. 7,a- świadczvl, ~e ,,ltontrolę robo<t:nikładów
$Jlecła.lnvch
i domów czą w fabrykach Maeey wzmocnić" oraz że „przedstawieicle :rodziecka.
Wydział
Ośwlatv
Pre-zydiu:m botników powinni kontrolować
Woi. RN w Katowicach otrzyJllał produkcję, co oczywiiście nie mo
:n.a ten cel 26 mln. zł.
ie ani oolabi;:tć centralnego kie- niczym.
rownictwa., atni zastępować uNależy się także s:podziewać,
WROCŁAW
Oqótem

złowiono

!Y'bv.

P·rawnień dyrekcji prziedsii.ebior.stwa ". „Inetytucje kontroli roboitnLcz.ej w prz.ecLsdębito<rstwach
- czytamy ·w spra:wozdarniu Mr!

Poszukiwan1a nowvch pc>kład6w
mdy nriedz! przyiniosly już pierwsze rezultatv.
W miejscowości
Sieroszów, w Jl>OW. Głogów, natra.
fi<>'Ilo na zl-oża rudv. które J>od
wz,qlę&.m zawaTto.śd miedzi zbliźone sa do pokładów. e.k!!'Ploatcrna
nvch w okreau Boleslaw1ecko-

-

poctkreślilli. koNOWY JORK (PAP). Na c7.ej Tal!lgarukd
20 oosji Rady Powierniczej ONZ niec21!1ość ustalenia te:rmiinu pr-zy
zakońcZlO!l1a
2i0\S.tata ogólna dy- znall1.ia Tanga.nice ni.epodleglośei
skusja n.a.a sytuacją w Tangarni- (10-15 laitj.
ObelClllie - wskatzywali mówcy
ce,
zn.a~lujące.i s.i<:: pod zarzą~
- w wyborach do Rady Wy>k<r
dem W. Brytan:ili..
t"raem.awiając; na isesji ptr:zied naw~j etooowa111a j.esit dyskryst~1,wddel opoz:ycyj.nej palli.ii Mu- minacja ludn.ości rd2loonej. 8 mirzyński
Zwią:zie·k
Narodowy i li<llnów MUJr'ZY'IlÓW ma p.rawo wy
pr~awicid
R<ldy WykQn.a,w- suwania takiej &a.mej 1-kzby kan
dyda,tów,. jak 3 tys. Europe:jczy-

ków.

pływające

do

Chrobrego od

Narwiku -

jachty LPZ: „Ma.riusz Za
ruski" i „Zew Morza".
CAF - fot. Tymiński

Po dwo' eh uc1·eczk'lch

15.10 REciital skrzypcowy. 15.30
Dla dzieci - au.a. słow.-muz.
1l
„Pio..~ą
Witamy wakacje".
16.<>S Koncert roz.1·ywkowy. 16.45
,
•
Reportaż. 17.01 „Lekcja pogląd!.:>
wa" felieton Ireny Stankiewicz.
17.15 (Ł) Mozaika muzyczna . •..,.
17.4~ (L) Seron ogórkowy - Le- YY
~
. ,_
Iieton. la.oo (L) G ra orI>:1.e1>... a KIELCE (PA'.P). - Przed Itiilku
p. d. Damrooza. 18.10 (Ł) Łódz- d .
. t
. .
.
b ·
ki dZlien~ik radiowy. lS.35 Mu- •rLiaJ!Iltl . rzei ruezm.aii:u ~°' me?'
zyka i aktualności. 19.00 „N<mroś d?kan.aili w JędraeJOWW, WOJ.
ci muzyki rozrywkowej". 19.30 kie:Le<:ktl.e, ~padu na przechodzą
„Co nO<\Vego za granica,". 19.45 cyc~ f~ciomairl>lJ~zy ~O. BanLeotncavaJ.l<>: Sc.en.a N€ddy i To- d.ycl ciężko z.:aniJJi. Jednego· z
nia. oraz duet Nody i Silivia z mch, :i- na.stępll.le --:- ~ zabraimu
op. .,Paj~". 20.23 Kroruka mu pJ<Stol~tu - zbl~gh. Następ~
&j)Olrt()Wa. 20.3~ P:iOISenkń
=~ ~;; ~:~:ur:°~~~
ckie. 20.45 Audycja estradowa. drzejów przez komendanta tam2i.45 Rep. z międzypaństwowe- tej.sz.ego po1Sberunku MO. Pod-\
go m~-::7..U lekkoatletycznego CSR cza1s le~ymowainia bandyci ciQż
- Pol.>lta. 22.00 Muzy&! tan~zn.a. 22 .30 Tumatyka II'ora.ka w ko ram:ili z pistol-etu lromendan1T\ltzyce symfomcmej. za.to Mu ~'.P-0\St~U i pO<IWWlrui.e zbieM '""" ta &Ili.
zyka umecma. 24 .oo uzJ...,. w wyniku n.atychm.iaistowego
ooczn.a.
po.V.:ilgu i szerolro zakrojooych

ban d yc1.
rD>kaeh MO

grozn1

radzi!e-

TJl!LEWIZJA

0

obła:w

na terenie

Sobota., z9 czerwca

wojewód2ltiw

kieleckiego i katowickiego, jeden z napastniików ujęty zootał
16.~0 Retransmisja pr2iedlsita- tego oo.mego druia, zaś w k.ilka
wienia. ,,&zJewczyk draitewka" z dini późn.iaj ujęto pooootalych
Wsmrtawy, 18.00 Retransmisja bandytów.
audycji esillrad<Wrej pt. „Czapka
Dwaj sipo§ród nich - Edmund
n.lewidka". 20.00 Pol&ka kron.i- Ro,qoWflki oraz KalZlimierz Koka !llmo'Wa 1 film fa,bularny pt. wałczyk, mń.es.Zlklilńcy Sols.nowca
Ulka uboitich kochal!lków".
- to noj)()(ryczni. prrestępcy ka"w ZJW:ią1lku z prowadwnymi ral!l.i więzieniem za kradzieże.
pr6b3m.1 ret.ranmn1111ji Lódrtlk:i O- Tr2leCdm bandytą jem Maa:.i.a.n
środek Telewi!JZ:Vjny 2l!li&tr7'ega .WJ NowakowlS!k.i.
'bioP. nr~iwo "6m..'!a..n'ł' w

oroJ?taaniiP.. S~ trwa..
2 DZIENNIK ŁODZKI nr 153 (3299).

żąda prokurator

dla mordercy

rodziców
LUBLIN (PAP). '""' W tr-Leelru
się pr.red Sl!,dem
Woj~chk.im w Lublinie prod
swych rodziców
cesu moc ercy
- Rysza.rd& GorY.lla. - po zamknięciu postępowama dowod>0we
dniu tooza,cego

""" s~.d

„~

..,

udzi·eii·t ałosu s•r~~-.

•

• vu~u

powinny

bezwzględnie

mówca jak pisze MTI .. wska.zal na wciąż istniejące nie
bezpieczeństwo
rew:iziOl!ldstyczpoglądów w tej dziec:lzinie
i określił wła6ciwy st.asun.ek, ja-

ki powilfLien

istnieć między PM-

tią a initeligencją: nalety ukarać
tych - powiedział Ka~lar - którzy dopuścili się 2lbrodrri kontl"rewolucyjn)"()h, dopomóc m~ w

a re h eo logiczne
w Wa ykan;e

2l!lalezieniu s.l_u.~ZIM!j dro.lti tym.
którzy popelnńll tylko błędy oraz
RZYlM (.PAP). - Podczas ll1I>'
~e .wszv&Udch naszych ~ą~nie painla fandamentów w wa.tyka~
Clach d-O&trzegać wkład ;;n:teiligen nie odlkopano sta<ry cmen t.arz

tów wlemvch ~rojQWi •
rzymski. Dobrne zachowane gro-~o e.pr3JWOIZda,m~ .Jadlosa . Ka.- by różnych typów, napisy na
a ~ła &ę dY'81kusJa.
płytach oca.z znalezione w grobowcach monety. p()Z.Wal9.ją przy
pu.szczać, że odn,ałezilDIIlY cmentarz pochodz:i. z okresu od I do

Tragiczna śmierć
trzech

IV wieku.

chłopców

0gł4JS'l;enle
1 J.lpca br.

chcą

zbadałaby sytuacię

j

11

wyroku

Nadważniiej«zym zn.alezisk.icm,
które pÓl21Wolilo ustalić cml5 po-chodZ1€1Ilia cmentarza jest gro~

wioec

amerykański.

wyraża

„~e

zallldelPQ!kojeni!e" z polWOdu lrontynoow.ainia dz!~ '>roje.i;ny~h
w AJ,ge~, sąd7.Jl jeclina~. z,e
powolamte międz\'r ·~dowe.1 ko-

.stratżnJk.a leśnego im~i-Em

NUinniiU!S, którY, jak głosi narpis,
był w służbie cesmrza Nerooa.
ZnaJezi0t110 także nicz'Vlrykle
rzadko ispotyk.aną „śm.:i.cctełną
tum.i.kę", w którą ubiernno zw!oki przed spa.len~em, aob:v ułatwić
odidiziielein.ie p>e>piolu ciala ocl poopiołu drz.ewa ze .stcsu.

Moia

przv'aciółka
"'11""6

z

która

stlwl.

Ciekawe .odkrycie

nych

Prm.:llstaw:iciele lu.c11I1ości murzyńEiki.ej domagali się wprO>WaPOZNA1'1 <PAP). - W Rogoźnie
d~ia po<wszechnego prarwa wy- (pow. Oborniki! miał mt.ejsce traborc~A"O oca.z likwidacji dy.:::'-·- qicznv WV•Padcik, w wyniku które~
""""" qo JX>niosło śmie-rć 3 chlo,pców.
mi.nacji raisowej.
Paśli oni krowv na lące w poPrziedstaw:icteJ.i Tanganiki po- bliżu Roqożna, ki~dv zaskoczyla
·
d
ich crw.ałtowna
Prz.ed deparl na posiiedzieniu Ra·dy prz;e - s?.c2,em scłJrom.1;ulewa.
s'ie do dołu
z
stawiciel Związku Raidzieckie,go któreoo wV'dobvwano pia·rek n.~ ce
I. I. LobaruJtW. Delegat ZSRR o- le budowlane.
Na•ip•rawdopodobmówil również sytuację goopo- niei pod wp.lvwem deszczu, zwlHdairczą pod!k.reślając,
że wladre iaca nad wqlebieniem sk~rpa obbrytyjskie nie tylko nie rmwi- sunela się i zasyp.aola s.zukających
jają tu prremys!u, lecz róWl!lieZ tu;taj
schronienia. Osuniecie sie
skair.pv byfo talk n1espod'Liewarne i
nie pl.ainują tego r<itZlW'ó'.iu na szybkie, że tvlk() jeden z chlopprzysitość.
W plainach brytyi- ców, 1-letni BO<Jdan Paczesnv ~do
&kich Tangainika ma nadal od- la.I uratownć •ie ucieczką. SprO'Wageywać rolę zaiplecza roltllicro- dz.il on natychmiast nomoc.
!lllrowcowego.
Niestety - po odkopaniu ziem;
klry>tyką władz brytyjlllkiich stwierdwno,
7.e trzei pozostal!
dza.
h
ch!Cl•PCV fu± n.ie żyli. Sa to: 9-let·
uirza
Jącyc
Tain~in.iiką wY- ni RV>s-za<rd Cvtlak, 9-letni Wacl•w
&tą.pm rÓWlnilet pr2!edsta1wicdele Manta! 1 li-letni Sta.ni·slaw PaIndii, Burmy, Syrii i Harliti.
czesnv.

USA nie

fonemu, który wyra:!la.jąc sknchę za pópetn,f,()ną zbr0<dnię prosil 0 umo:!:llwli!>nle mu w przyS7..ł-Ośel p.owr@tu do spolem:eń-

po wprowadzeniu nowego
gwaranzn.acznle
lepsze niż dotychczas warun:.
ki płacy, przejdzie do pracy
w gospodarstwach państwo
wych także wielu fachowców
z wykształceniem r,o·lniczym,
pracuj<!!cych poza rolnictwem •

fuin-

~.ik oska.rżenia. prokut<atOlr H. Kuga.oz, omawfa.ją.c okoUcrz.ności zbrodni
stwierdzil, że
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;,__ _ _ _ _ _ _ _ __
oskar'.oony dokonał jej 2: prcmedytacją dla osiągnieCtia osobisłych celów i korzyści. Pcdkreśla.fąc, te R. Gm·zel zamordoW'al
oa.ibliższych sobie ludzi - rodziców ••• którzy ~pewni.li .~u
przyszłosc I otaczali go rrutosc1ą NOWY JORK (PAP). - Jak parcia konoopcj:i ut:wocz.enńa. t.e-;- pr<>kura.Wr .za.ł.~da.l d~ oska.r· p<Jdaje agencja AF1P powołując go rodzaju komil'i.li dla zbadarnia
Z<XDego najwyzszeJ kM'y.
kary się na informacje zie źródeł mia- .sytuacji w Algerne.
śmierci.
--"~
h
u SA odm6wi1' Agencja dodaje. że w 01d.pclM!'i...e.
iUUJ«jnyc , r7.a,d
,__otbR~ń ch~·~Iosd ka.zl'7'0lna.J·~•ewgo,kwadesw~
• WIZl~cia udz.lalu w proqxmowanej dz.i na no'te państw a,rabskich,
IW<
~...
•
przez jedenaście państw a.rab- rr..ąd USA potl'US/Z.a róW!llici: ISl))ra
oceny winy i kary odmienne sla &kich mrlęd.z.ynarod.OVl-ej komit<>ji, wę iswohodinej ż.eglugi na Za·to.nowlsko, twierdtząc, że R. Gorzel której zadam.iem mi.aroby być c;e Akaba i 1Stb\vi-erd1.a, że po<l.podzia.łał w afekcie i dopulieił się zba1dande sytuacji w Algierze.
rządkuje sie w tej k""'21S!tii ewen
morde.utwa. przypadkowego. W oidipowti.ed2Ji na wspólną no- tuailnel decY1Zji Trvbu<na.!u l\fięObrońca
wniósł o wYmierrronoie tę iz 24 maja br. Slllefów plaicó- dzvn.a1rodJOr..viego w Hadale.
osJmri.onemu kary wię?;lenla.
wek dyplomatycznych w WaO iłe chodZli o żeglugę na KaPo prumiówlenta.eh str<1>n, sąd szym,gt()lruLe, repr.e:zentujących j-e- naJe Suesikrlm, rząd ameirykański
ulhlelił ostatniego słowa osku- den.aście pafa;tiw a,rabskich, rząd •9twieroui, iż cZ'l.lje &ie nadał zo.-

0

że

układu zbiorowego,
tującego fachowcom

kejonowiać pod centrailina kon.1lro
lą zwiazk6w zawodowych".
Przecho&.ąc do problemów ży
cia naul~go i kulturalnego

w Radzie Powierniczej ONZ

Wałach

na soju-

Na Je-zl-Or.ach Ma:z,ur!fkich zako-ń dla kh przeciwników".
czvl sie wio!IE!nnv sezon polowów
Pr.rewodniiczący
KC Węgiier
szC'LUµaika. Połowy dały dobre wy- &ltiej Soci•JistJlczne.j Partili Ronik.i,
szcz:e!lólnie na tych jezio- botnicrej
Qlllówił z kolei ..korach, qd:z.1e prowad·wne jest syi.terriecm-OŚć
l!!ń;a.łiej wal.ki przieciw

ostro krytykowana

przy

się opierać

i cMopów. po. wdnna 07Jrul.Czać wo1ność i dtemo
krację dla ludzi pracy, a.le nie

&alanklowo-jodobromowych,

Polityka kolonialna Anglii
•

Kary śmierci

poszczególnych gosp().-,: !arstw, GeneraJ.r:a
Dyrekcja PQR przepr<>wadz1ła ostatnio we.·yfikację swych
terenowych pr~C.'.)Wników. Wy
kazała ona,
że ok. 60 proc.
dotyehczasowYCh
kierowników gospndan'tw pa!1stwowYeb, ł& łndtie po.wdający
zaledwie podstawowe, albo
niepełne
podstawowe
WY·
kształcenie. Wi.ęks;z;ość z ~eh
nle będzie w stanie kierować
gospodarstwami, rozpoczyna•
jącymi pracę na nowych zupełnie zasadach.
W celu zapewnienia gosp.odarstwom rolnym właściwego
kierownictwa, Generalna Dy~
rekcja PGR zamierza jeszczei
w bieżącym roku zaa.ng:tżo
wać na kierowuików gm>podarstw ponad 3200 fachowców
z wyższym, a co nzjmn!ej
średnim wyltształceni.em rol•
niczym, poo:ufaJących riJvmocześnie praktykę.
Stwierdzono bowiem, że bez sz:kc<ly dla
administracji można w poważ
nym stopniu zmiliejszyć personel w zespołach i wojewódzkich zarząd.ach PGR, a
także w GeneraL'lej Dyrel·cji.
Z samych tylko zespałów
PGR mci:ilna przenieść na kierowników gospodarstw 1200
doświadczonych agrunmnów ł
zootechników z wr,;,szym i
średnim wykształceniem rol•

Przemówienie
J. Kadara

_A_.n_t_w_e_·r_1_·.a_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _z_fotorvJ._si_kim_.
_.- - - - - - - -

Tłumy mieszkańców S:wz.e
cina oraz wycieczki z całe
go kra.ja., przybyłe tu z oka
zJi „Dni Morza" - żegnaiły

szą samodzielność

tj. od 1 lipca br. ponad 60
proc.
pań·stwowych
gos~o
da~tw rolnych jak już informowaliśmy przejdzie na
pełny wewnętrzny
roz.rachunek gospodarczy. Pozostałe
ł>ędą jeszcze jekiś
czais na
częściowym
rozrachunku g,ospodarczym.

stanowisk.o mlmi&tra nie współpracy z ,,Eveniing Stain.KRA.KOW
Butlera wywolalo wielkie nieza- d.M-d" ,,.r&wn.a!oby się prawie
Wczora•I r02JT}Qczełv !l!ę w R.Mlc~
O\SZU.stwiJ"'
dowol'6!lie po.słów zarówno lannn.e i.mprezv, związane z ołx:ho
bourzystów, jak i ko.n.serwa.tydillmi 1OO-lecia Istnienia tego jedyneqo w kraju typowo dzi.ecię·
stów.

Qrzeciw ·Jemenowi

produkcią rolną

W związku z mającymi naW br. zh1ór !agó<l w la·sa.ch kfeW ARS ZAWA (PAP,. - Od
lecki<:h zapO>Wiada sfę znacznie nowego roku
gospodarczego, stąpić zmian.ami, które zwięk
lepiej n.li w ro.ku ubiiegłym.

Powyższe

Wielka Brytania

do bezpośredniego

Hol·and.ii. ·

DYDGOSZCZ
21 bm. wi«.zo·rem w bydgo$klm
Parku Ludowym odbylo ~ię zaJtoTi·
cz.ente w:i·elk:iego konkursu, zorga:·
ru-z;owaneqo
z inkjatywy „Gazety
.,Eve:nin~ Stainidard" 00m.ówi1 za
Pomorskiej"-; Roigłośni Polski·ego
mleszczeroa jego artykułu, po- Rilldia
w Bydgo.suzy ora:z Wydz.
święcoirego sprawl;e podsłuch.iwa Kultury Wof. RN
pod hasłem:
ni.a roomów telefonicznyd1 przez „Szukamy piosen1t<l'rzy i mstru:m.'.\u
policje brytyj&ką.
talistów ll>l!lat-016w".
14 tinallstów konkursu. oklaskiW liście sk:iierowanym d.o wydawcy dV..en'lllika Raa:!dolf Choc- wało tysiące bydgoszczan, p,rzybyJych
na wończ.en.ie imprezy.
chill stwierdza, te kontynuowa-

Labourzysta Lipton oświa.d~l
w związku z tym: „Mamy prawo
lilWażać,
że żyjemy w
pań kontynuuje agresję
,stwi'e policyjnym".' Kon~aty
sta Hmchiingbrooke podkreśUl w
swym oświadczeniu, że pods.luchiwa1I1ie praez policję roomów
NOWY JORK (PAP). - Przedtelefonicznych obywateli „wzbu staw:iciele Jemenu w ONZ prredza wielkie 2lani.epokojenie a111- kaza.li w celu opublikowa.n:ia w
giehskiej opbili publicznej", Hin- prasie oświadczenia, które stw:ietchinghroo.ke
popierając wypo.- r1z.a, że w dnlu
19 czerwca br.
wiedz! swych prwdm6wców za- 6 angielski.eh &aflllólotów woj.słro
żąda! trtwor:zienia specj.aJ.nej kowych w ciągu 5 godZin bomba;rmisji parlamentair.nej dla zbada- dowalo miasto S:z.ukeir.
nia tej siprarwy.
Na miai9to
=uootllO wiele
Mi.ruister Bwtle.r dal do zrozu- bomb bu.rz.ą.cyeh i zapalających.
mienia, że rząd zga,dza się na o- Rząd Jemenu tra1kiuje ootatm
m.Swieruie tej sprawy z przywód- nalort; jaiko nowy atk:t ag!I"€sji zie
cą opozycji.
.str0t11y W. Brytami prwciwko

należy przyklasnąć

Wędka

z orzvdumką

Cvmbał

i telewizor

-

komisji

9

w A'gerze

~

•

:
:

E
E
E

§
:

§
§

nowej
„ Karuzeli ''

:
E
bowiązany konwencją k<l<nstan- E
ty;nOlpO].ditańską z 1888 roku oraz E
reroJu-:ją Rady Bez,oi-ec:wńetwa : --•--lllllllll0151!113ZL'mlit •
z paźd21lerni.k;J. ubier!łego roku, § 16
1 zł E
która ust:aaiła S?Jeść zalS!l1d w :
s.1'.>rawiLe ż~u.gi in.a Katnaile Sue-

misjd nie prz:vn'c,<J~oby żadny.ch
DMłllPf rea~.nych wy:n.Htów i VOJ'Cłbec tego ~
uważa za~ odnlówić po

stron
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Po powrocie z Londynu

Wczasy nad ·Bałtykiem

pasażer bez biletu
• Wołłejko
• Spotkanie z publicznością sprzed 18 lat
ykręcam
W Czy
to

numer telefonu.
mie&zk.anie pana
Wol!ejki? Tak, ale niesitety
n.ie ma go w domu, wyszedł
już na próbę do teatru. -· Do
teatru, tak dziś od samego rana?! Prz.ecież dopiC['Q wcroraj
powrocil z LolT1dynu.
Spotykamy się kilka godztllll
w kalwia.rni Bri.stolu.
później
Czasu jest niewiele. Pal!l CzesJ:aw spieszy się bowiem na
przedstawienie do teaitru. Rozwspommowę zaczynamy od
nień.

Na

plaży

w Mielnie ..•
CAF -

Orłowski

Ten role · wyjątkowo
•
•
ma 18 m1es1ęcy
W

Jakie wiążemy z nim nadzieje?
czym jego badania pomogą ludzkości?

W nocy z 30 czerwca na 1
lipca rozpoczyna się III Mię
dzynarodowy Rok Geofizyczny, który trwać będzie do 31
grudnia 1958 roku. Około 5
uczonych z 64 kr:ltysięcy
jów, w tym także z Polski,
zespoli swe wysiłlti nad największymi i najrozleglejszymi w historii badaniami w
dziedzinie meteorologii, fizyki, jonosfery aktynometrii
(badania promieniowania sło
necznego), glacjologii, oceanografii, sejsmologii i grawimetrii, przeprowadzi szcze
gółowe badania zorzy polarnej i nocnego świecenia nieba, ma~netyzmu ziemskiego,
długości i szerokości geograficz.nej, śledzić będzie lot rakiet i bieg sztucznych sate-

litów.
uz.brojenł
fotog-raficz.ną

Uczeni
raturę

w apa•

i teleskopy, sejsmografy i speki
radioteodolity
tometry,
magnometry, urządzenia radarowe i nadajniki ra<iiowe badać będą powierzchnię i wnętrze ziemi, głę
biny ocea·nów, warunki panujące na obszarach polarnych i w strefie podzwrotprzestudiują
nikowej,
wpływ „pustyń" p-rzemysło
wych na pogodę, wreszcie
gwiaz.dom
się ku
zwrócą
wypuszczając sztucz.ne sa te-

li ty,

Wszystkie wymienione badania, pomiary i obserwa··
cje prowadzone są w za.s<tdzie stale przez naukowców
całego świata. Na czym więc
polega znaczenie Międzyna
rodowego Roku Geofizycznego?
. Przede wszystkim na obj~
cm badaniami całej powierzchni globu ziemskiego.
W okresie III MRG naukowcy przypuszczą szturm
na rozległe przestrzenie kuli
ziemskiej będące wciąż jeszcze białą plamą na mapach
geofizycznych. Mowa tu 6
morzach i oceanach, o strefie podzwrotnikowej oraz o
chociaż w
Antarktyce i mniejszym już storpn!u - o
Arktyce.
Na obszarach tych działać
będą w okresi'1 III MRG nuwe. specjalnie założone stacje obserwacyjne.
Część z nich zainstal.owa:na zostanie (bądź jut została) w okolicach podbiegunu'Wych, Badać się tam będzie
pokrywy lod.owe.l,
grubość
Wielkość zlodowacen1a oraz
ewolur~i
określać kierunki
lodowców. Naukowcy obliczają, że jeśli na Ziemi stawać się będzie coraz cieplej
i lody stopnieją, pozJ.om wM
w oceanach I morzach podniesie się o 45 - 65 me-

trów
W· i1nnych stacjach geofi-

ro:m:nieszczonych
zyc~nych
Wzdłuż przekrojów południ

kowych, naukowcy bad-'lć
pomocą
za
będą m. in.
radiosond - prądy powietn:
ne w Wyższych partiach atmosfery, majac na.dz.ieje, iż
Wyniki PQmiarów w tei dziedzinie okaża się pomocne
0d"'zv
orzeoowiadaniu poeo-

v.

2S stacji

naukowych dz.ia-

pamięta pan występy
i żony" w Pa.ryżu i przy
godę, ja.ka. wówczas pa.na. spotka.la. w jednej z kawiarń paryskich?
- Tak, tak, poiim,ano we
mnie wówczais Chopina - odoczywiście tego z filmu Q.aje ze śmiechem pan Oze-

-

fot.

Ozy

„Mę:i.a

&ła.w.
A jak wygll\da po«'OWD&nte występów pa.ryskich l lon•
dyńskdch'!

Takiej seroecmo.§cl, z la•
ką przyjęto nas w Londyrn.e,
nie sp<l'tkahśmy ni.gdzie w Paryż,u. Polscy aJkitorzy-€i!lllgiranci zgni,powanil w · „Ognisku" okazab. nam wi~le serca. Nie bę
dzie slogal!lem, jeśli powiem,
że spotkania z nimi poZ<:JGtaną
1mm na za1wsze nieza~arte w
-

lać będzie na Pacyfiku a k!lkadziesiat inny.;h na Oceanie Indyjskim. Atlantyku 1
podbiegunowych.
wodach
Naukowcy pracując:v w tych
i;taciach skupią się przede
pam~ęci.
wszystkim na badaniu cyr- Jak podobał .się pa.nu Lon
kulacji ma.s wodnych. Giedyn i londyńskde teatry?
bokie prądy oceaniczne pły
- Nie wiem, pr~.t: trzy ty•
podbieguno- godini.e pobytu w tym mieście
nące z okolic
wych do RóVVll1ika i w kieruin
praiwie me nie widzieliśmy,
ku odwrotnym odgrywają Amba.sada polska zupel.n.ie nie
zauważyła naszego przyjazdu.
prawdopodobnie dużą role
w kształtowaniu się pogody, POZJ01Staiw.i.Olllo na.s samym soi dlatego też dokładne po- bie, nie dal!lo nam nawet prze
znanie tych prądów pozwoli wodnika, a trudino z.wi.ecIBać
olbrzymie, 8-milionowe miasto
na ściślejsze niż dotąd przebe.z prz;ewod·nłka i w dodatku
temperatury,
powiadanie
bez z.najomości języka. Byliś
kierunków i siły wiatrów my :zresztą szalenie zajęci, nieitp. Precyzyjne określanie m.al każdegio cLruia. dawaliśmy
kierunków prądów oceani.- dwa przedstawiein.la.
Nawert
cznych pomoże też odpowi<' gdy szedł „Dom lrobiet" moje
na pytanie, czy głębie
dzieć
wieczory naileżaly do tMtru.
- Ja.k to, przecid w tym
oceanów mogłyby być bezprzed.stawieniu crra.Ją wyłącz
piecznym zbiornikiem dla od
kobiety?
nie
p.adków radioaktywnych, ja- Tak, ale obaj z Mileckdm
kie wytwarzać będzie prze-I
enP.r- robil1śmy głos mę.ski - tak
mysł wykorzystujący
zwane przez na.s .Jsirmiki za
gię atomową.
ł
(
sceną••,
- Skoro wi:ócll JM pan z
Łączna liczba stacji geoAnglii, proszę · opowledziell o
fizycznych, które w ciągu
swoich pla.nach teatra.lnycli na ·
najbliższych 18 miesięcy rena.jbllłsz1t prr;ys7J6śll.
alizować będą program bi1- Ostaitn.ia moją rolą w Tedań III 'MRG, wyniesie poatr7.e Po1slkim będzie hraJb.ia
nad 2 tysiące. Poza tym dzfa HysZM"d w „Gburach" Goldołać ma kilka tysięcy punkniego, P6ź.rui.ej ja i kd~ku motów obserwacyjnych.
ich kolegów porzucamy scenę

z

- Oo pa.ni myśli o organizacji przedsta.wień i ała.beJ frekna. pierwszych spektak
wencji
Myślimy o repertuuze na ma
lach?
lą i&eenę i o sposobach zdoby- Rz.eczywiście organiz.acja
cia sali kinowej w M.i,nho;il.erstwie Kultury i Sztuki luh te- miała pewne bral:i, dopiero p<>
znakomitych recenzjach w piatru „30 kr:r.e.~el",
- ~ym podyktowana Je-'ł smach angielskich zapełnił si~
decyzja. odejścia z Teatru Pol- tea·tir. Nie należy jednak zbytinio przejmować się slabą frek
skieito?
wencją. Satyryczne, niezwyklt!
- Zurzędnfczemem tea.tr6w
popularne teatrzyki Hemara,
w Pol.sce w ogóle.
bairdz:iej dostępne dla prz.e<:ięt
Czy decyzja ta Jest nstanego widz.a, nie mają więk
łeczna?
- Tak, mEa.IIIlien.nal - Jelit szej frekwencji na przestrzeni
tygodni jai!t 5.000 osób. Na onalS 14 aktorów Zidecydowanych rzucić dobrą garżę, pewne statnich naszych przed.stawieniach w.atr był zapełniony, a
poisady, Zidecydowanych na wa
trz.eba wiedzieć, :i'f'! Scala lici.:y
gaibundę i grę choćby ml poprzeszło 1 OOO miej.se.
dwórza.e h. Bez względu na wa
runki nasz. :1JeGpól będzie il«t- W Londynie ma pani bar
nleć.
• dzo wielu jeszcze priedwojen- Na. zalrońcZOllle powrói!- nych przyjaciół. Ja.k wY1tlą.c!a
my jeszcze na. chwilę do lon- ly spotkania z nimi l kont.akty
pra~emy
własny tea1r.

Teatru

Polskieio,

bowiem

załoiyć

dyńskich wrdeń.

Proszę

Po-

było

pa.na. naJ·

więk.ne przdyeif!.
- Podróż na gapę

do Warr-

wled2lle6, Ja.kle

szaiwy I Zabrakło bOlwiem dla

mnie biletu sypialnego, moglem powracać jedynjie II kla
są. Na to absolutnie nie miałem sil i ochoty. Zdecydowałem
się?

więc

ryzykować.

U dało

Tak, na blankiecie bilertu
sypialnego wpisałem da1ę i nu
mer miejsca. Mia.tern dużo
sZJCzęściia, znaJalZ.lo slię bowiem
jedno wolne miej.sce.

•
* * ogródku
maleńkim
Watrailn,ym
jest jedna

.z

Pierwl'lzy raa: spotkaliśmy
na dworcu, g&ie witali
nas bliscy i dalsi przyjaciele z
Lodą Halaim:i. Później sipotk.aniom nie bylo końca. Po premderze zgotowano nam owację, cała falanga ludzi miedzy
innymi Mila Kamińska, Baliń
ski. Grydrew$j. Kielanowski,
malarka Pokrzvwicka i Zosia
Terne-Her..ar wtargnęli wproist
za kulisy, zasypuiac nas kwi.a
tarni. Reszte oierws'.Zlego wieczoru po premierze spędziliś
my w coctail-barze u śpiewacz

ła

duiio 'Zlielerui i moon.o
pachną jaśminy. W tym ogród
ku spędz.ala wolne chwile pani Janina Romanówn.a jeszcze

,,Człowiek

Tak nazywa się międzyna
rodowa wystawa UNESCO,
którą oglądano. już w wielu
krajach świata. Wystawa ta
trafiła wresŻcie do Lodzi. ·
Umieszczono ją w salach Aprzy
kademii Medycznej
ulicy Zachodniej 81/83 (róg
Czynna
Próchnika).
ulicy
jeszcze tylko dziś i
będzie
Jutro od godziny 11 do 19.
W przedsionku wystawy
organizatorzy przedstawiają
UNESCO i teren
siebie swojej działalności: państ
wa Azji południowo-wscho
dniej, Bliskiego i Srodkowego Wschodu itd. Dalej, tut

LETNIE SPRAH'Y

i strip-tease

*
*

*

Wczasy, plaża
Rozważania dialektyczne
i polityka
Szukamy
Co nie nadąta
Naga prawda w ,, Stodole"
Dlaczego sprawy są letnie?
nowej formy

*

*

*

zuje się, :te na.wet w teJ sprawie n·l e ma
zgody w na.rodzie~
Cóż robli!? Sprz:ecznoścl muszą istnieć
w społeczeństwie - SĄ prz;ecleź motorem rozwoju. RozWój natomiast - no
cóż - rozwó.f postępuje na.przód. Tak
szybko, :te niekiedy trudno dotrzymać
mu kroku. Nie dotrzymuje 7J&ś kroku
wielu ludzi. Tak wielu. że d cza.sami
rodrŁI się oba.wa, oo to będzie z tym roo:wojem.
W~dai! to chociażby po wa.l"Sa.a.wskich .
teatra.eh, które od wielu miesięcy wysł.aiwi:aJl\ tylko klasykę, a Jeśli już sięgną po współC'lll!ISnOŚĆ, to nłe po naszą.
lecz za.ohodnlą. A oo z naszym repertua.rem współczesnym? Nie na.dął.a. tak jak uchwała o planie pięcioletnim
za. drugim rok.Jem tegoż planu. Jedna
tylko Operetka usiluje dotrzymać kroku
współczesności, wystawiając „Piękną Hf!
mol!'ący zakasować niejedną plaźę.
Strip-tea.se'owi wypada. po-święcić chwil Jenę" z nowym librettem Janusza. Mlnktewi(llZ&, które - zgodnie z wszelkimi
kę uwagi, ja.ko że ~ta.tnio stal się on
ka.nona.ml ·socrealizmu - za.myka nową
warszawską sensacją, która. zdoła.la. za.treść w sta.rej, tradycyjnej form,le. Jainteresować nawet tak poważne tygodni
koś się jedna.k nie bardrz.o godzi ta
ki, ja.k „Nowa. Kultura." I „Swiat" oraz
współczesność z muzyką starego Offentak po.ważnych publicystów, jak KTI' i
ba.cha..
.Tan Szeląg. Spra.wa jest niby nie nowa.,
Wypada. chyba. uznać, 7Al nowa. treść
piękne ozy mnie.I piękne uan-1.e rozblerają się na estradzie już od paru mies·ię wymagia. też I nowej formy. NOWI\ treść
ma.my, ale formy brak. Szukajmy wiec,
cy, łechcąc zmysł estetyczny i inne zmv
szukajmy nowe.i formy! M.lejmy na.dziesly wa.rszawskjeJ pubJi.cu.noścl . Ale oto
ję, że uda. się te.!l'o d.okonać prędzej, niż
st.riu-teasl' w swej linii rozwojowe.i dowprowa.dzić do ha.ndlu uspołecznionego
szedł do tego, że w otwartym niedawno
w warszawskich domach od:z.ieźowyrh
~tudenckim lokalu rozrywkowym, noszą
ubrani.a. o nowym, modnym kroju. Ubra
cym s·wajską n=wę „St-odilla.", nie pozosta,w la widrom żadnych zlud11:eń. uka- nie mo:te sobie 1v końcu ka.źdy na. własną rękę prrera.biać u prywatne!l"o kra.w
:z.ując c:!.łą nagą prawdę. Naga. prawda ca.. Nowe formy życia trzeba jednak wy
zawsze pasjonowała publi
oczywiście kroić wspólnie.
cystów. Toteż naprzód ów strip-teaseTakie to są wairsza.wskie letnie spraowy brak umiaru zaatakował ostro sym
pa.tyczny KTI' w „Nowej Kulturze", a. wy. Letnie, bo gorących lepiej nie tykać. Można się spa.rzyć.
J)otem wystąpił w jego obronie równl11
KOOZ.
~ympa.tyczny Szeląg w „Swfocie". O.ka~:'.'-...,•-~-~~...,:'.'--...,...,...,...,.._...., .......,_......,-...,...,...,...... .............,_......,_........'.'-~·~-.... --.-.-........_...,. ..._...~----.._.-.
Ja.kie niiep06trzeienie zmieniają solę te•
raa: pory roku. Następuje niby w przyrodzie jakościowa. zmiana, I gdyby nie
data. w kalendarzu, ni.kt by tego nie
spostrzegł, że mamy już Jato. Oo prawda, jeśli 7.iWa.żyć, że tej wiosny mieliśmy
już letnie upały, a. po przekromeniu kalendar:rowej granicy lata. mamy tempera.turę pogodnego kwietnia, to sprawa.
przedsta.wia. się trochę ja.śnriej. Po prostu ta-ki meteoro1og!czny ga.lima.tia.s nie
śmiertelnikowi
poowala pl"7.iWiętnemu
zorientować się w prawidłowośc-ia.ch pór
roku. Trzeba. chyba. udać się do meteorołogów. Ta d!llied7Jina. nauk·i tłumac~a
nam ostatnio wiele spraw, które nie
zwykliśmy na ogół wiązać ze zmla.naml
atmosferycznymi. Niedawno przecież na•
wet zjawiska w życiu poliJtycrmym uza.leimi<Wle były od kolejno po s1>blr. następujących odwilży i pr.i:ymrozków.
Gdy jedn.a,kże sięgniemy do meteor<>logti, okaże się, że sprawa. znów się kom
plikuje. Niektórzy naukowcy tłumaczą
dziwne wybryki pogody wpływem próbnych wybuchów b<»nb tenn1>jądrowyr.h,
a. te z kolei - układem stosunków politycznych. Więc chyba jedna·k polityka.
,jest wai;nieisza od meteorolog~i. W każdym rade :::... jak się okaŻuje - sprawy
te są ze sobą p9wiąza.ne. No cóż, dia.Jektyka!
Ja.kk·a.lwiek by ta.Jl!. był;() - mamy ,iuż
jednak lat-O. Można. się w tym zori·e ntować ch·ociażby z innych, niemeteC>rologicznych zjawisk. Były już imieniny .lana. i Wa.n.dy. było Swięto Mm-La, puszc:rono na Wiśle wianki, a. zespół reda.k•
cy.iny popuJairn.ego warsz,awskiiego tygodniita. „Po prostu", wra.caJąc do swe.i
dawne,j tradycji, za.powied®ial przerw•
w wYd!lwa.niu pi.91ll"1. na r.za.s ka.n'ikuly.
Pona.d!o w wielu 7Jakładach pracy da.ie
się zauważyć duży wz-rost absencji (nie

lat,

gdy

metro. Obecnie do tram
waju radzę nosić niż..siz.e obca•
sy„.
Ro:z;mowę

przeprowad:1liła

Krystyna Szelesto1wska.

•
mierzy

warszawskiego notatnika

* Meteorologia

ltilkanaście

Za

czyli

próby, a pan.i Romanówna opowiada o swodch prllciyciach
Jale czuta. się pa.n! na. lo.n
Wiem, że
dyńslclch deskach?
nltnWYkle silnie przeżywa pani swoje występy.
- Tak, t.o prawda. PJ.'7Jed
każdym prz.edstawieniem czujakbym girala
ję taiką tremę,
po raa; pierwllizy w życiu. Mam
baircloo si1ne poczucie odpowie
dtialnooci., 15oję Się,' by wi•
doom nie sprawić zawodu.
Tak, to uczucie ,pa, ~acQ.
gościru:lych w Londyn.ie było
sx:zegó1nie silne, zwłaiszcza, że
mialo to być spolikainie z wal'publicznośdą &p1'7lE!d
szaw5iką
18 lart, a teaitir Scala, w którym
ma niebairwymępowaitiśmy,
dzo dobrą akllistykę.

-

będ.zie

„Man measures the Universe''

wówcms, gdy była początku
jącą nieznal!lą aktorką„.
Dlliś siedzimy tutaj trzy kwa
przed rozpoczęciem
dranse
londyńskich.

t•

~~------~~~~~~~~

te-

weczka,

-

„PoloniĄ"?

-

Ilię

ki ZOtSi Terne. Od M.arvsi MoSlz,elewski.ej, przebywającej obecnie w Stanach z;ednoczo.
nvch otrzvmalam depeszę, pięli:
ne kwiaty, a wszystkie kobletv dootałv ooobiste Podarunki,
Cala „Polonia" przeście:ala się,
w serdeczmości i dawaniu pa•
miątkowych podairunków.
- Podobno prasa anl!'ielsk&
zamieściła znakomite recenzje
o występach zesPołu Teatru
Polskiego. Jakie były recenz.le
w wychodzącym w Londynie
„Dzienniku Yolskim"'?
- Nie braklo gorących s16w
uma.nia. Hemar w pełnej osobistych impresji recenzji na•
pi.sal iż „po raz pierwszy od
12 lat czul, że jest w teaitrze" •
Jednaik najbardziej ci.eszyly
nas recenzje angielskie, poobawialiśmy
nieważ wsz;y.scy
się, że pochlebne opinie „Polonii" mogą był zabarwioo.e
do nas i sentymen•
sympa.tią
tem.
- Jeszcze jedno kobiece PY
ta.nie: jak ubierają się .(\Dglel•
kl?
- Moda an,gielsik.a przyporni
na francuską. Jest chyba jes2r
cz.e tylko bardziej barwna i
kruoa:owa. Kobiety noszą ma~
kapelusze przybrane kwiatami
i obowiązkowo pantofle na.
szpilce.
- Czy la.nsowa.ła.by pa.ni
modę u nas?

mylić z abstynencją - tej jest, niestety,
sta.n.owooo za maJ:o). Politycy tłu~
to prawami kalenda.rza I pogodą (w lecie - jak wiadomo - tzw. łono na.tury
bar.Wie.i pociąga. Judzi, niż praca.). Mł·ej•
my nadiUeję, że meteorologowie nie doszukają się w tym przyc:iyn polltycznych. Chociaż. k·to wie? Gdy mC1Lme się
sprawy rozwa.tać di:alektycznie„.
Z(>sta.wmy .Jednak dialektykę w spoloojti. Nie n.aJeży jej nadużywać, gdy ...,.
.ia.k m111wiał Ja.n z OLa.mola.su - „słońce
raka zagrzewa.". Czas już JN)myśleć o
roa;k~ch la.ta, plaży I W<mlsa.<:h. W
Warszawie zresa;tą myśH się o tym rów~
nl•e wiele, ja.k o nowym modelu gospoda.rczvm, IYl.Y walce z na.dużycfa.mi. Dowodem tego - chociażby kolejki 'DO hl•
lety kolejowe w kasach „Orbisu" i
strip-tease w tea.trzylta.rh rewiowYch,

'

świat"

przy progu wstępnej sali
czytamy: „Dwa klucze po.
znania: obserwacje i rozumowanie", a obok - znane
słowa lorda Kelvina: „Mieto znaczy wiedzieć",
rzyć Nie ma co„. złote słowa.
Niechże

bo oto

utkwią w pamięci;
znajdujemy się
już

prze no.:
~śród eksponatów
szących wyobraźnię na krań
ce Wszechświata. Duży jest
ten Kosmos - Wszechświat,
Ma średnicy 10 miliardów
lat światła i jest bez reszty
materią. (Przeliczona na kilometry, będzie
to liczba zaczynająca się jedynką i posiadająca 23 zera).
Po mirażu liczb i wielkości astronomicznych przechodzi się dalej, do następnej
sali, gdzie wejście zwiedzarejestruje specjalny
jącego
licznik z fotokomórką, a uz miejsca przykuwa
wagę
radaru.
antena
wirująca
się narodziny
Przypominają
tego cudownego wynalazku,
walki ostatniej wojny i wiefilmów,
pasjonujących
le
gdzie cichym bohaterem"
wypełniony

byl właśnie radar.
Po obejrzeniu całości, na
ogół wszyscy „wtajemniczeni" w arkana nauki i oświaty

podzielają
jedną
łódzkiej,
„Wystawa zawiera
opinię:

dydaktyczny szkoły
średniej (oby nasz
CEZAS produkował podobny!), szczupły ze względu na
objazdowy charakter wystamateriał
wyższej

i

"'Y' a ciekawy w swej, u m'"l
rzadko spotykanej, formie".
Niemniej jednak organizasię szczera
torom należy
wdzięczność

zwiedzających

za pokazanie cząstki pokojowcgo dorobku ludzkości, za
chwile głębokiego wzruszenla i _za wiele innych momentów wystawy, których
najlen:esposób opisać, a
pie.i zobaczyć i przeżyć.
W konkluzji, biorąc pod
uwagę liczne życzenia zwie-

dzających, dobrze byloby w
przyszłości „powyciągać" co
ciekawsze

doświadczenia

z

łódzkich wyższych i średnich

uczelni, zebrać w jedno mie.isce, na odpo'l<viedni okres
chociażby
czasu, i nazwać
pe:dobnie: „l..6dź zdobywa.
chyba serdeświat". Tego
cznie sobie życzą wszyscy
obywatele wielkiego miasta
Lodzi -

zawsze czuli na po-

stęp myśli ludzkiej, a tym-

bardziej czuli na postęp m!odziutkiej nauki, w swoim
rodzinnym mieście.
Inź. E. KOWAL
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Podróże kształcą ...

50 lat

w służbie
Niecodzienną

społeczeństwa

uroczystotć

- 50 lat pracy w zawodzie
lekarskim - obchodzi dziś
dr Artur Bwnasz.

29 czerwca 1907 roku 23letni student Akademii Wro
clawskiej otrzymał dyplom
lekarski. Zaraz po ukończe

niu Akademii dr Banasz wy
jeżdża na 2 lata do Berlina,
gdzie specjaLizuje &ię w chirurgii. Po powrocie, kilka.
lat pracuje w szpitalu warszawskim. a później uda.ie
ste, r1,., Paryża dla zdobycia.
s:r<?cjd:?Lzacji urologicznej.

Pracowite ł pelne poświę
cenia jest życie tego czrowieka. W czasie pierwszej woj
ny światowej dr Ba.nasz wa!
czy 1ta froncie, za§ w począt
kach drugiej wojny organizuje w Łodzi przy ul. Narutowicza szpital dla wojskowych. Jest więc i żolnie
rzem i lekarzem.
Po zakończeniu wojny dr
Banasz, który w tym czasie
przebywal w Zwia.zku Radzieckim i Persji, wraca do
Łodzi swepo rodzinnego
miasta. Tu na różnych stanowiskach pracuje w szpitalach łódzkich. Za pracę spo
leczną odznaczono dr Bana.sza
Złotym Krzużem Zasluai t
Ofi cerskim Krzyżem Odrodzenia Polski.
W chwili obeC'ltej dr Banasz pracuje w lecznictwi11
otwartym. Mimo sędziwetJo
wieku jest również aktywnym
członkiem
Zarządu
Głównego Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego.
W tym tak uroczyst11m
dniu do wiązanki życzeń dln.
czcigodnego
jubilata dołączamy i swoje.
(st.)
Foto: L, Olejniczaik

,,Szkoła
Podróże kształcą.
Nawet
nie trzeba nigdzie wyjeż<Wać,
wystarczy kogoś odprowadzać.
żeby ... dostać
dobrą
szkołę od PKP.
Czuję sle
wlec w pewnym
sl011>nlu absolwentka przedwczora.f świeżo „wyzwolona" z sza·
cunku dla zalo11I stacji łódź·
Kaliska. Żeby jedna·k nauka w
las nie poszła, proszę przyjąć pn
nltszą „prace ma11lsterskil", poświęconą mvm przyqodnvm „koleqom ze s:rJkólkl" l„. 1>rzeświet
nvm nauczycielom.

zniżką. Nastróf optymizmu g4sl
w miarę posuwania się wska.zó·
wek zaqara. Pociag, który wedlu11· planu opuszcza łódi o
18.04, nie nadchodzll, mimo, li
zbILżała sle godz. 17.40.
Wresz·
cle wtoczył sie skład złożony z
wagonów, jakich brakufe na li·
niach podmlelsklch. Były to wa
gony, których każdy przedział
ma 2 drzwi. Cały skład. Ani jedneqo pulmana. I tylko jeden
wa.qon T klasy, również typu pod
mlefskieuó,
Rzecz jasna. że rodziny z
dziećmi kupiły bilety I klaPociąg
bezpośredni Łódź
Kaliska - Kołobrzeg przy- sy, chcą;c za,pewnić malcom
wygodną
podróż
przez 12
jęty został niemal gromk:m
„hurra" przez dość pokaźną god.zin. O dziwo - wagon
był już zapchany ipasażera
część mieszkańców Łodzi, któ
rzy oo roku wyjeżdż;ają sa- mi, którzy zajęli go już na
mi lub z rodzinami do jedne- boczn.icy, gdzie czekał do ogo z najpiękniejszych ośrod statniej niemal chwili. Widooz:nie kolejarze przewidzieli
ków wczasowych woj. koz góry, co się będzie działo i
szalińskiego, Mielno, Ustronie Morskie, Sa.rbinowo, Chlo starali · się podstawić pociąg
PY. Knłobrzeg - to miejsco- na 15 minut przed odjazdem,
żeby ludzie nie zdążyli nic
wości cieszące się dużą frekwięcej jak tylko „na łeb na
wencją łodzian.
szyję" 'zająć miejsca. Oczywiście
w wa.gonie I klasy
NIEZWYKŁA INAUGURA·
zajęli miejsca znani z rycerCJA
skości mężczyźni. I nieliczW czwutek naireszcle odbyła
ny procent matek z dziećmi
się inauauracfa noweq<> konyst·
neqo Połaczenia. Peron nr 2 za- skorzystal z tej problematyleqły rodziny z wzewaqą małych
cznej zresztą wygody kolepasażerów mających 11>rawo je.chać
bez biletów lub z 50·procentową jowej. Reszta bi egała po peronie lokując się, gdzie się
da - w wagonach drugiej
klasy.

Gdzi_e rodzą się nadużycia.„

Hurt i transport maią dużo do powiedzenia
W dniu wczorajszym z inicjatywy
Zarządu
Okręgu
Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczych w Lodzi odbyła się narada
poświęcona walce z nadużycia
mi w pionie spółdzielczym na
terenie m. l..odzi J województwa,
W naradzie tej udział wzięli
inspektorzy PIH i przedstawiciele poszczególnych spółdziel
ni oraz aktyw rad zakłado
wych.
Narada wykazała, że w
wielu wypadkach tródlem nadużyć sklepowych są nieuczciwe praktyki stosowane w
pracy aparatu hurtu i transportu.
Na porządku dziennym notowane są wypadki, że nawet
w towarach oryginalnie opakowanych, kierownicy sklepów stwierdzają poważne braki. Dotyczy to szczególnie takich towarów jak: jaj, czekolad, cukiel'lków, płatków owsianych (puste pudeł'ka), mydła, makaron, żyletki i inne.

„ Kukułeczka''
na wodzie
.Jazz, piosenki,
skecze,
humorystyczne
skoki
z
• trampoliny i inne atrakcje
1 „kąpielłskowo - plażowe" a
' przede wszystkim ciągnie
nie „Kukułeczki" złożą się
na niedzielną imprezę orga, nlzowaną przez KS Unia na.
widzewskim basenie. Pięk
ny ten obiekt otrzymał spe•
1

cjalną estradę wbudowaną
w pływalnię, co umnżlłwi
publiczności doskonałą wl·
dooznoś~ z wszystkich 4.500

mflejsc widzewskiego amfiteatru.
Impreza odbędzie się w
' niedzielę, 30 bm. przed po, łudniem. Poozątek o godz.
1
10. Oczywiście wszyscy po1 sladacze
biletów uprawnieni są do korzystania, po zakończeniu Imprezy, z urzą
dzeń sportowych
obiektu,
to znaczy z basenu i plaży.

20

Amatorzy
demonstrują

swoje

dzieła

Pełna jegó
„Spółdzielczy

nazwa brzmi:
Klub Amatorskiej Fotografii i Filmu". fi>owstal przed trzema miesiąca
nu przy świetlicy międzyspół
dzielnianej im. Adama Mic·
kiewicza w Pabianicach (ul.
Złota 5). Skupia w trzech zespołach 135 członków. Klub
oprócz systematycznie prowadzonych wykładów w zakre;:ie fotografii i filmu, połączo
nych z zajęciami praktycznymi we własnym laboratorium,
zorganizował wystawę amatorskiej fotografii pod hasłem:
„Czy znasz piękno swego kraju". Odbyło się już 15 pokazów filmowych z własnej wą
skotaśmowej aparatury filmowej.
Pokazy te cieszą się wielkim powodzeniem tak ze strony pracowników pabianickiej
spółdzielczości
pracy jak i
Ostatnio klub przygotowuje
do otwarcia wystawy
amatorskiej fotografii ilustrującej osiągnięcia pabianickiej
spółdzielczości pracy oraz ogła
sza konkurs w zakresie amatorskiej fotografii i filmu na
tematy młodzieżowe.
Prezydium RN w Pabianicuch przyrzekło
przydzielić
klubowi nie wykorzystane dotychczas uliczne gabloty na
~ktualne fotogazetki.
Wg koresp. F. Kow. - Kr
się

Nas11. koresioonde<rut lJ'. Sodzle A. Bartoszew.skiego, zamiesizkałego w Łodzi przy ul.
.
157 ""'' ·····
P rzyb ysz~sk iego
• """"vvltły w tych dniach girusze tvw.
„klapsy". Drzewka przybrały
nie?MTyikły wygląd, bo na tych
samych gałąz!ka.ch co kwiaty,
wiszą !iość dużych rozmiarów
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grusze

/łódzkich

dniach na kolonie

ubieg>łym roku. S<trona organiz.acyjna nie budzi żadnych
:r.af\/tlr:reżeń. JedYl!l:vm mankamentem jest jeszcze zbyt liczne grono rodzlieów na dworca.eh. odiprowadzają„cycll dzieCi na kolonie. Talk więc poz:os.z.ą niedzielę będzie najwięU.t- s„..aje tyliko żyiczyć dzi€clom
5/Ze nasiłenie 11'1.LOhu koloni·j- je-s!Z.Cze raz. doibrego odrpo(]:g)
neigo. Nad~ajne poiciąigi o <'.ZY'illkiu.
tralllSIPO!"cde wlozącym bili~o
1.000 dzieci. wyjeźdrż•aiją najczęściej nad morze w kierunku Kosomlima. S=eicima, czę
ściowo rÓ<Wlnie7. Lulblina i Wrocl.awia.
.
W Klubie Międzyna:rod<YWej Prd
Do 30 bm. wyjedzie w piersy i Książki z okazji Dekady Kui·
wszym ~usle .ontoło 20.000 tury Litewskiej odbędzie się w
~ied. I na tvm w zasadizie dniu I Ji.pca br., o nodz. 19, wiePierwm:v tumms z.aikończy się. czór litera.elki z udziałem Jana
i Teresy Zylits (śpiew).
Wyja:>Jdy oo. d'ruEji turnus roz- Huszczy
Wstęp woJny,
poczma się od 24 lipca.
W Wydziale Oświaty sipotykamy organizatora kolooii p.
Kalino1W1Ską. Z roZJmorwy z nlą
wynika. że przyigotowania do
tegoroC!Zltlych lkolooH :prze biegają macmle S\l)ral\Vtliej niż w

W 1lram'W181jaoh, na ucr.icy
Sil)Otybttny oetatflnlo ezę&w
dzńeci rt wa'lJ.zkami, ina ~tó
ry'Ch wid111i~ą nalepki z na7JW1sikiiem. Są to dzieci odtlcldż.aJąioe na lkoJ.onie letnie. W
UJb. piątek, sobotę i ju.tr.z.ej-

Wieczór

literacki w MPiK

Łódź -

KaUska

BeZiJ>ośrednl l>OChłlr ma Jes.zcze
te dodatnie strony, te pasaterowte oddajil wszystkie Wałtut.
wm:ki, wózkJ, rowery Itp. na bagaż, zostawlajac 1>rzv sobie Jedynie 11odreczne torby. Od godziny 1t rano kasa bagażowa
przylmowała baąaż na 11oclaq kołobrzeski.
Zdawałoby sie. że by
ło dosyć czasu do qodz. 17.50 na
ekspedyci11 teqo baqatu na pe·
ron 2. O qodz. 17.30 inż. B. i
int. S. stwierdzili ze zqrozą. łe
ba11at przez nich nadany nie
inalduje sle w wozie bagażo
wym. Ekspedlen.t miał na wózku
tvlko 4 sztuki. Za11adnlęly przez
zanienokoj<>nycb pasażerów, odpowiedział: Ni<: mnie to nie
obchodzi ..•
Pobiegli do dyżurnej ruchu, p. Jarosz. Była już godzina 17.50. Pokazując na ze
garek mz. B. powiedział:
- Proszę pani, co z hagażem, jest zaledwie 10 minut
d.o odiazdu7
- Co ml 11an tu 1J>OkazuJe ze11ar·ek. ładniejsze widziałam 01loallła p. Jarosz.
Powstał popłoch.
Pan K. N.,
Jl. B. lwszvstkle nazwiska i adre
sv znane redakcji) niże! podpi·
sana I szereq lnnvch osób stwler
dzllo, że baaat nie został zała·
dowanY.
Wszyscy domagali się od
dyżurnej ruchu wyjaśnienia.
A co zrobiła odpowiedzialna
za eksDedycję pociągu kt>bieta? Wezwała funkcjnnariu
S'UI. MO i nskarżyła
wszystki{)h o zniesławienie (?!). W
lokalu MO sprawa wyjaśni
ła się natychmiast i milicjan
Ci mogli wyrazić tylko wsp,ił
czucie i pasażerom, ;I odprowadzającym, w.skazując jednocześnie drogę do zawiadowcy stacji.

zachowanie dv:tumet ruchu, ant
obletn1ca pomocy w najuyJ>.
szvm ·wysłaniu baqa:tu i zwrocie
pieniędzy za d<>Płatę do klasy J,
ani
zapewnienia wycla11nięcia
słntbowych . konsekwencll w S!f)o
sunku do winnvch, nie odwróci·
ły wypadków, które nazwać moina śmiało skandallcznymL
Jak się wkrótce okazało,
źródło kaeygOO.nego niedbal·
stwa leży w lekceważeniu

Oszez~dńa
moda męska

ORKIESTR.A DEBICHA
NA TARGACH

Z ok.a.zji lUlędzyna.rodowych
Ta.rizów ~nański<lh naia"an<>
na płyty kilka utworów wykona.nych przez łódzka orkiestrę
Polskiego Radia pod dyrekcj~
H. Debicha. N.a.grani.a. te, wykonane na płytach długograją
cych, wystawkme były na Ta.r
izach.
Rl'ITNER W LDK

teatralny l..ódzkiego
Domu Kultury pracujący pod
kierunkiem reż. Zenona Kac-zanowsłdego, przYgotowujc obecnie sztukę Tadeusza RUtnr.
ra pt. „Głupi Ja,kub". Premiera sztuki przewidzia.na jest na
wrzesień br.
Zespół

NOWOSCJ
W FILMIE cx:lWIATOWYM

W Wytwórni Filmów Oświa
towych w Lodzi ukooócll!o:w re
alizac,ie kilku nowych filmów:
ukońcro·1m jest Już „ Ballada. o
Lodzi" ' eż. Stanista.w K-0>kesz.
zd.ięcla Jer:r.y Ga,us) film opa.rty na {Xlezji Tuwima. Drugim ukończonym ostatni.o filmem są, „Labędzie" reż.
Włodzimier'l)a
OJ>CT.
Ja.nusz

Pt1cf'>..alskl~R"o.
~cz.
trzecim

film o twórc1A>Ści 'Tadeusm
Kulsimvicza w reall.zac.11
Br~-OZ1o•wskiego0, twór
cy filmów o twóreorośei Mich.a
Jarosławia

obowi'Jązków

za.tale~" .

„Instancja" znajdowała się
w pokoju dyżurnego ruchu,
ale nie było w niej miejsc1i
na wpisanie zażalenia. Stwier
dziliśmy jednocześnie, że ani
jedno zażalenje nie było załatwione.
Zakłopotany dyżurny dał nam „dziennik ruchu dla stacji węzłowych",
żeby tam wp1sać naszą kwestię.
Nie 6korzystaliśmy z
tei fikcji.
Biura zawiadowcy stactt były
zamknlete. Ale znalazł sle lego
zastępca Z. łuszczvklewlcz, pierw
.szy człowl~k. który w korowo ·
dzie lmnertvnencłl I lekceważe.
nla ludlll rozmawiał z nami świa
domy swoich obowlazków i odpowiedzialności
za prawidłowe
funkcjonowanie stac!l. Ale ani
feqo uprzeJme wyjaśnienia stwler
dza·jące bezsporną wlne -ekspedycji ba.qażowel I niewłaściwe

łowsklego ł Oa.na.letta. W rPall.zacjl jest obecnie film Jerze
go Popiol'lca I Jerzego Gausa
pt. „Zawalidrogi", traktujący
o skutkach nieprzest.rzega.nia
przepisów drogowych.

TABAKIERKA I NOS .
jest instytucją pOlwołaną. do świadczenia usług
sp,O'leczeń&twu,
usług słon«)
opłacanych. Tymczasem fakty mówią. że od konduktora przez kierownika pocią
gu i dyżurnego do kasJerawszyscy robią łaskę tolerując pasażerów jako zło ko-nlec1.ne.
- Pasaterowle czwartkowego 110
claq11 t ódi - Kołobrzeg będą mo
qll śmiulo powiP.dzleć, te nrzeszlt qehenne 11odrótv - stwlilrdz:ił Int. B. Zróbmy coś, teby
cl co odfeżdżać będą tvm samym
pocliłqlem w sobole. nie zna!P.łll
sie w tra11icznvm 'l)Ołożenłu ko·
lejowych królików dośw.!adczal
nvch.

Zastępca
Łuszcz.ykiewicz
obiecał zrobić, co w jego mocy. Wierzę w jego dobrą wolę. Ale sprawa nie może pozostać w zamkniętym kręgu
stacji Łódź Kaliska. Odp0-

wiedzialna 7.a ten stan jest
dyrekcja.
jako
Jednostka
zwierzchnia i na.dwrująca.
Dyrekcja musi podjąć śroo•
ki usuwające doraźnie skan·
daliCt'llne niedba.J..stwo na. sta...
cjj Łódź KaUsks;,,_
Z. TARNOWSKA.

Szczepienia
tylko w

2 punktach

Stacja San.itamo-EpidemioloqicC>
na 'Podaje do wiade>me>Ści, że 57.cze
oienl·a prze<:1wiko hlon.tcy t przeciw.
ko osi>ie w m!esiąoach letnkh, w
lipcu i sierpniu, odbywać się berlą
tylko w dwóch 'l>Unktach. a ml~no·
w1clte Pl"LV ul. Piotrkowskiej 190 l
Bucz:ka 1 codziennie w godzinach
ood 10 do 17.

Ostatni etap
kolarskiego raidu

dookoła

l.odzi

W niedzielę, dini.a 30 czerwca br. o godz. 7 z Placu Komuiny Par)'ISkiej w Łod:i.ń na&tąipi s"'art do siódmego e>taPlll raidtu na trasie: Łódź Norwoso1na Paiprotnia BrzezLny - DąibTów'ka - Nieslllł:ków Stryków - Dobra
- Łagiew:iiiki - Łódź.
Na trasie raidu odbędzie
s~ę p~towana imprez.a pod
naZJWą „Kolarsaca zgaduj z.gadu1a".
Wszy~.cy UJCzestnicy raidu,
którzy do chwili obecnej nie
zwrócili numerów startowych
winni to U(%yinić jutro przed
osfa'1t1im etapem ;raidu.

Krakowscy·
na

po~O'U

Kolej

Poszlłśmy wszvscy do kasv ba
oażowej 'J>O wyjaśnienia.
Stwler
dzllJ.śmy, te nasze bagaf P. stoją,

Jak staly o 11odz 15. Kierownik
eksnedvcll na uvtanle, dlaczego
ba11d nie został wvekS<'J>edlowanv; odvrekł: - Możecie złotyć
za.talenie .•.
Próż.no nslłowal1śmv ao J>l'Ze·
konać, te funk~fa upoważnia go
do złożenia wvjaśnleń poszkodo
wanv:m. Poruszony w swe! nie·
tvkalnoścl <>deslo.I nas
7. gniewem do lnstancll 11t. „Kslaika

przez

gólnych funkcjonariuszy sta
cji. O godz. 18 zmienia siq
załoga ekspedycji. Ta, która odchodzi mówi: - „Niech
się martwią ci, którzy obejmują
służbę".
Ci, którzy
przychodzą, mówią: „To
nie nasz bagaż tamci
przyjęli i powinni nadać".

MOŻECIE ZŁOŻYC
ZAŻALENIE„.

DZIENNIK kulturalny

Wedluq Informacji otrzyma!llych
z Cent.ralne90 La·b<>Tatorjum Przemvsłu Odz.Leż·oweqo, które laik w:a
domo „trzvma . ręikę na pulsie mody" - ie:iteJi ch·odzi o pniemv.sł
odzieżowy, o~ecna
moda mę~.::a
wymaga nos:llenJa kró LkL<:lh -plas:oczv.
Wobec te90, że chcemy być ID'l·
dnie ubrll!lli, Centralne Labor~to
rium Prziemv~łu Odzieiowego pr~y·
stąpi!o do opracowywania · no·wvch
wzorów nlaszczy męskich, krótszych o 6 cm. I nie trlko świefo
oora<:owane modele będą krótsze,
ale i 11ła·szcze znajduiace sie Już
W P'!"Oduk<:ji.
Ja1k z teqo WY'mka, w .niedlu(:f~m
czasie będziemv ubrani nie tylkn
modnie, ale i taniej, bo skrnmne
6 cm uczvnią różnicę ki<J.kud21i-esię„
cm '.ll!otych w cen.i.e pla1szcza, A w
skali k.raiowei. o•rzv produkcji s·!·
tek t\11sięcy nłaszczv pozwe>lą z~
oszczęd7lić kilkad7'i-esiat tysięcy n1P
trów tka;ruiny, tzn. miliony do•tych.
owo.ce. które z.awiazały się po
Jednak istnieje ieszcz.e czynnik,
·
. ._. · d eJW który może snowod·ować zahamowa
wiosennym Olk W1uuięciu
rz · ode tej pożytecznej inno·wacii. "
Ogrodnik zas·tanawia się czy mia,nowicie handel.
Wprawdz1P.
drugie kwitniec,i e grUJSz rpr;zy- Centr<1dny Zarząd Handlu Orlzież~
nie<>ie również owocO<Wanie,
ustosunkował
~iP.
de> za.mi.erze.li
Centrafoeqo Labora.tor.ium
Przemy·
. „
•
slu Odz1eżowerro pozytywnie, :ni"
NaJibhzsze tyi11:odme przy- wiadomo ieclnalk ialk zapatrvwał
niosą na pe'Mllo r~iąza,nie s.ie na to heda woje„16dzcv dystrv
·
·
·
.-...iw butorzy handlu orlz.iP.żą, ""-WSZ"
t eJ·
meoo d 7.J.el!lllleJ
rzal6"""""•
bardzo nieufnie na.stawieni do
przyrodnka:e.ł„
••·nelki.ch nowo&ct.
-

zakwitły

bczyńslti donosi, że w ogro-

tysięcy

wyjedzie w

7 ae-ad ka przvrodnicza ·

Drugi raz

CO ICH TO OBCHODZI
Na dod<lilek kHka wa11<>nów b,v
Io ~arezerwowanych dla dzieci
lad<1cYch na ko!onle, wiec t
Il klasa trzeszc7.a.la od przełado
wania. ICUka matek usiłowało
dQl])omlnać sle 'l)Uedzlału dla matek z dziećmi u kierownika po·
cląqu fnr słutb. 40201.
Niestety,
nie chciał z nimi w ogóle roz•

SkoIIl!Pliikowany system re· 1kwidowania wszystkich naduklamowania braków powodu- żyć. W sprawie zmiany doje z reguły to, że kierownicy tychczasowego systemu inkasklepów bra:ków tych prze- sa bankowego oraz rozszerzemawia~.
waiJnie nie rek!lamują. Stan nia uprawnień dla PIIH postaSc!skaląc w ręku bilet 1 ktasv.
ten stwarza dla nieuc2lCiWych nowlono wystąpić poprzez Zalokowały iste wlec, qdzle popa·
w zqlełku l hała.sle, sp<itegopracownlków detalu możliwa- rz~d ~lówny zz~s do odpo-1 dlo
wa.nvm krzykiem I ]l'łaczem dzle·
ści do nadużyć.
w~edmch
czynmków rzado- cl.
Przedziałów dla matek z ma·
W wyniku dyskusji powoła- wych.
(gm)
leńldmt dziećmi nie było.
no
lwmisję
rozpoznawczą,
której zadaniem będzie ścisła
współpraca Związku Zawodowego, Obrotu Towarowego z
PIH, celem uchwycenia i li-

młodzieży.

l

jazdyu

akto~z .y

Estradzit1 Satyrycznej w

Łodzi

W dniach od 1 do 15 lipca
na deskach Estrady Satyrycznej w Łodz.i wystąpią gościn
nie aktorzy k~akowscy w uro~
czei czeskiej komedii O. Sza·
franka pt. „Czy mamy siP.
rozejść". Sztuka ta i;ran.a W
· Krakowie osiąp.;nęła 115 prz<;.d
stawień przy kompletnej widowni.
Reżyiseria M. Biliżanki, scen rn:rafi:i J. Jeleń .o.ki. W sztuce wystąpią: J. Bujańska, E.
Dl'.'01c!ow•ln . Z. Kordas:ewicz,
M. Malinowska. Z. Bebak, H.
Lfburski, F. Targowski.
W tym ~.amym C7asie :r.csp6~
łódzkiei Estrady
Satyryczne1
wyjeżdża do Krakowa z przedstawieniem „Z iooej beczki"

.1Na

zdjęciu: Ewa Drozdow.s!ł''
i Zbigri:ięw ;Bebak.

W AżNE TELEFONY
Pogot. Milicyjne 253-33
Poi;(ot. Ratunkowe 254-44
Straż Pożarna
8
Kom. Mieiska MO 292-22
Miejski Ośr. Infor. 3:i9-15
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JARACZA
g.

Ul

rencka

a•

ozw.

(Jara.cza 27)

„ ..Przygoda no-

pnw .;:7.l'!C'HNV

tf")hr

Stalin'1:rll•du 21) g. 19.30

.. Pil!w~1;.r)n"
Mf~Onv.~O WYD?''\.

11\fo

nm<:7'k1 4a) !!. 161 19.30
..Sluhv oanieńskie"
OPF.RPTf{A rP1otrk"w-

ska 24 ~) J?. 19.l!'i .,Hrn
h 1:t ~ m«·"'""re'"

TF'"~

'7,J"F.MT

r.("11}'7.-

łódzkiej

W

dozw. od IM 12 g, 18,
18. 20

ZACHETA <Zlderska ?6)
„E11:olstka" dozw. od
11\JAJA (Kilińskiego 178) lat 14 Il. 16. 18. 20
• 'Ir •
„My dwoje", dod, „Pa
ragraf zero" dozw. od Uwaia: Repertuar SP?"
rzadzo?)O na ood.staW1e
1ait 16 g, 16, 18, 20
ROMA CRZ!!OWska 84) komunikatu 01?'elt0..Tata. mama. mo.ia w we!!o Zar;o„adu r<m
na i la" dozw. od lat PA•:MlARNlA (Park 2.ró
12 !! 15.45 .. 18. 20.15 nltsklll czvnna eodz.

rowerzysty" dozw. oo
lat 16. !!. 10. 12. 14. 15
18. 20
DWOROOWE (DWQII'Zec
Ka.liski) .. Mój przyjaciel Pi·otr", „Nieśmipr
tełne skrzypce", „Wieś
4-56" !!. 9, 10. 11. 12.
13, 14, 15, 16. 17, 18., S0.H1S7 'Now<> 7,lotn•"
„Julietta" dmw. od
19. 20. 21, 22
GDYNIA (Tuwima nr 2) lat 16 !(. 17, 19
Program dla n"imłn<l· STllJ)IO 1Bvstrzvcka 7-9l
.. Gdvbv WS'ZV~CV Iiiszvrh g. 16. 17 .. Niedzip .s~'1rei woli" bezoicl"Zna swawola"
dozw od !a't 12 rz. 17.
•• Dwa łakomP nl!"dź·
19.15
wiadki". ..Zaoomnia„Suse- STYLOWY (Kilińskie.go
na laleczka"
Gn•,dr~tka"- 123) ..Królowa MarI
lek
iot" dozw od lat lS.
.. Kanał" I?. 10. 12. 14
a 15.45 1R 'Ul.Hi
18. 20 dmw. ~-· lat 14
Mf~ODA GWARDIA !Zie SWIT (Baluck.i RYl!lek)
.. Wrota niPkiel" dozw.
tona 2l .• Ni!"śmlertelnv ea.rnlron" <lozi'1. <>rl od lat 14 dod ... N'otat
nik lrulturalnv" J?. 16
1~t 1?. I?. 10. 12. 14. 16

KIF..l ls~h Budowh- 18 20
nvch Pintrkovysk.a n'll MUZA (Pabianicka i 73)
.. Dwaf kaoit~.nowie"
J:!. Hl.~ll „ .. Osobh\ve zda.dozw. od Lat 12 !!. 16.
rzenie
18. 20
POT ONIA (P:i<J<trko•w'&ka
67l „Prawo uU1iy" Il
lS
d I
d
MTT7.F.fl1'/I SZTTTKJ rwie
·
g.
ozw. ()• a.t
ckl'w.<:,,.;<!!l?O 36\ czvnne
21
13. 15. 17, 19.
g. 9-15.
MP7.F.11M ĄJH~ltFOLO· PIOSIF.l.R IFra!'lci.s.z.kai\ska llll .. Biuro ma.trv0Tr:7.NF. T F.TNOGR.A
monia.lne" dm.w. od
FlC7NF miar Wnln<'lat 16. f!. 16. !B. 2<l
ści nr 14)) czym1e g
"0KO.T (Kazimierza 6\
10-16.
„Martv" dozw. od Int
12. I?. 15.30. 17.30. 19.30
(ŻePRZEDWIOSNJE
romskieRo 76) nNie·
BALTYK (Narutowicza n~tra.~:>:Pni" f!. 16. 18
20) F'i!mv dokurriental· 20. ..Wielkie ma.newne g. 9 I 22, „SmiPrć ry" g. 22

rn

'>O

zakwitły storczyki

W palmiarni łódzkiej, która
ma s~ałych swoich J:>ywalców,
zakw:1tly w . tych dmach storczyk1 (orchidea s_tanchopea).
Są to bardzo orygmalne brązowe kwiaty około 20 cm wy10-18.
sokie nakrapiane kremowo.
zoo - czvnne I?. 9-20 Charakterystyczny jest silny
.
ł. waniliowy zapach.
ft •

Obr. Stalineradu 15.
Pabianicka 218. Jarac?.d
Kopernika 26 / P!otrkowska 67.
Pia<' Kt>lic.1f'lnv 8.
AS Al. Kościuszki 48
pełni stałe dyżury nocne

Motorami
do

PTT-K Komisja Turystyki
w
Motorowej · organizuje
DYŻURY SZPITALI
Bałuty dniach 6- 7. VII. br. wyciePołożnictwo•
·1 ·sk • s 0 1·ta1 czkę motorowa-samochodową
Sta
im.di;,1 ~. J~ana~ ul. do Spały. Uczestnicy wyciePrzvrodnicza 7-9: Sród·
Choi· czki zbierają się w dniu 6 limieście. Ruda.
nv - S:zp!t.al im. Curie- rca br. na Placu Komuny
Sk!o<lowskiel. ul. Curle- Paryskiej godz. 14.15. Wys.klooovr:skie1 15: ?~le- jazd o godz. 14.30. Powrót do
s1e. W1d.7Jew - S:zp1tal Lodzi w dniu 7 lipca (niedzieim . dr Madurowicza. ul
la) około godz. 21.00.
K1'"7"mieniecka 5
Chirurl!'ia: Szoital lm.
udziału w wyChętni do
N. Barlicki,,.go, ul. Kop- cieczce powinni się zgłosić do
ciń.skiego 22
sekretariacie
w
1.7.
Interna: SzpLt.aJ Im. dnia
dr Rydygiera. ul. Ster-- PTT-K ul. Piotrkowska 70 celem dokonania zapisu i zarelinga 13.
i,arvniioloe:la: Szoit:oil zerwowania nocle~u w domim. N. Barlickiego, t:l. kach campingowych.
Konc.i~slde!!O 22..
uczestników ograniIlość
Otmhst:vka: Szmtal im.
N. Barlicki€go, ul. Kop- czona.

iglarki, skręcarki, prze·
obciągaczki,
l!dtwajaczki, pr11ądki,
natykaczy, wóz-

MASZYNISTĘ

kolejowego f pomocnika, strażaków do straży po7.arnej, robotników nie
wykwalifiko>VJanych do dziiału gospodarczego
oraz pomoc kuchenną ze znajomością przyP,armażeryjnych 1.atru·
rządzania wyrobów
dnia n<:itvchmiast Za.kłady Przemysłu Barwników „Boruta" w Zgierzu, u1. Andrzeja
Struga nr 29. Zgłoszenia przyjmu}e dz.bł Per3098-K
sonalny w godz. od 7 do 15.
ROBOTNIKOW transportowYch, cieśli, mura.
rzy oraz robotników nie wykwalifikowanych
zatrudni od zaraz na terenie m. Łodzi Wll.!'·
szawskie Zjednoczenie Robót Lądowo - Inży.
nleryjnycb nr 1. Zi<łoszenla nrzyjmuie: Gmpa Robót w Łodzi Polesie - Wid:r,ewskie. wejście przy ul. Armil Czerwonej 24/26 (plac za
3051-K
lMonoPOlem Spkvtusowym).

:vr
•l\
ł

h

karzy, sma.r~wnika. wagowego, zamia.taczki,
oraz robotników do działu gospodarczego
przyjmą od zaraz Łódzkie Za.kłady Przem:vslu Wełnianego. Warunki płacy wg. układu
przyjmuje dział
Zgłoszenia
zbiorowego .
personalny codziennie od godz. 7.30 do godz.
3137-K
15.30 Pl. Niepodległości 4 .

L- -

oferuje
kamienia:

w śródmieściu zamien.ię
na trzy lub cztery pok.o
je

wany.
Ponadto dostarc'.m pospółkę, żwir i wyroby
betonowe.

równorzędne.

rów-

śródm.i.eścLU
ewent. w willi wyląC7....'.>nież

MURARZY. hrukarzy, cieśli oTaz robotników
nie wykw.<ilifiknw:inych zatrudni k::i7Al'l ilość-----·---------------
od zarn Łó~zkiP. Przedsi!:Morstwn Rohót In·
Z:VrolervJnvch. J,Mź. 111. J.nfomlerska 32/34.

nej

w

spoo

kwa.terurn.lrn.

Zgliosrzi911;ia tel. 257-52
..ÓUżY-.słooe;:~y- pokój

52 m2 z wn;odarni, I µię
tro przy Pl. Kościelnym
zamienię na mni>f:.iS.Zy.

TECHNU{A

śrerJnim wykształcenif'm
ktyką · w budownictwie

II

I

STOILAV.ZY. murarzv i majstrów budowla·
Jn' ch. :7.clunńw i cle!ilł 7atrnc'lni natvchm;qst
Mie5sltie Prl"edsiphicrstwo Femont,-,wo-Ru- <"mMENT 1<uoimy Lw<>w
dowlanP nr 4 111. Towarowa 75-79. Z~ło<;zP. i;.ka 9 m. l:l od ul. Fran
3133-K ci.szkańskiei
nia pokój nr 32.

Uwaga!I

Uwaga Jl
•

OBNIZKA CENY
na naprawę i konserwacię maszyn biurowych

o

około

5°/0

JUŻ

OD 1 LIPCA BR.
SPIESZCIE Z A WIER AC UMOWY ZE SPółJDZIELNIĄ
PRACY

~,M

E C B il N I K"

Ł ÓD Z, ul. PIOTRKOWSKA nr ii7 -

TEL. 318-74

KTÓRA GWARANTUJE JEDNOCZEŚNIE WYSOKĄ
J AKOŚC ŚWIADCZONYCH USŁUG.

s111n'lł,cn1f
irna;l.Ulłil.

Zygmunt

na
PIANINO bardzo dobre mieście zamienię
nowoczesne sprzedam.. dwa pok(llje z centralZgierska 99 (pierwsze nym ogrziewan.iiern, Tel.
10~75 295-41
piętro)
.----

I

I

Haładziński

praoownik Cemtralnego Zarzl\du
POK()J s.lonecmY ::r; bal
Przem. Tkanin Dekoracyjnych
kanem 27 m kw. W&".Vstkie WYgodv !!az. ce.ntralne ogrzewame. uży
W Zmarłym tracimy wwrowego
kuchni. II P.
waJ.ność
pra.oownika ł drogiego przyjaciela
zamdenie
(W.s.chodnia)
n.a ookói kuchnia lu.b
OfertY,
równorzed!J.e.
skl.adać Bmro O!!łos-ren
DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA,
Pio~rkowska oc 96 ood
KOLEŻANKI i KOLEDZY.
••9806''._ _ _ ___ __
DWA ookoie kuchma.
laziEt!l,k.a. baUron. WYf!.<>d>: w oent~um Wr?Clado
Wla. zamieni.e :ia ~esz- POMOC dom<YWa
karue w lJ?dzi. Wl8!d?" dziec-ka po<!.rzlebna od za
mość Lódź. Zalrzlewska raz. DzW'[)t1jć 510-06 od
15
godz. s-

samochód. poszukuję. -;- runkl do omówierua
\ O.ferty B~uro Oirlo.sz.en, Lódź ul · Dobra 9 m. 5
'
P1ot.rkOIW'.Ska. m- 96 pod
„10352"
CZTERY----;;o,:~;-ś.tód-

SYN, BRACIA ł RODZINA.

W dniu 28 czerwca. 1957 roku zmarł
w wieku lat 42 nieodżałowanej pamię
ci nasz kolega

111 ;e~M-i~~ZENlA-na. E;~RS~k~i~~?::.r.11---·0_G_t_o_s_z_E_N_l_A_D_R_O_B_N_E____
111

normow11nia. pra.cy ze
oraz kilkuletnia prazatrudni natvC'l-iUl(~lfiflHO~!_~CI
l'd !ll!JV ~ o
miast Z,ieflnociP.nie Bndownictw:i. Mie.i'skiego - Łódź 1, ul. Pioitrkowsl~a 55. Z~ło•ze„
3117-K DOMEK murowany dwa
nla nrzvimuif' dział uersonalnY.
Pokoje. o!i(ród <YWOCIJIWY
INZYN!ER A-chemika z diugoletn.łą prak- (m~eszkania wolne) !i(Otyka ze zn.8 jomo~cią an.aratury chem;r:znei soodarstwo rolne. zabuna kierownicze stanowisk.o poszukuje Łódz clowa.nill ni~droiro sprve'
Wia<lomoś~ 'Lódi.
ka W:'>·twómia Chemiczna. Oferty wraz z <la.m.
Radoi!OSY'Z ul. s~„„nek
pr:>:ehif'giem ur.ac:r zawodowej 1mr~<;za s'ię 43-łl Dudek
10390 G
ul. Potrkowska
Łódź.
~klad " ć w dyrekr.ii
fll. Waninki dn omówienia na miei.<;cu.

ST.

-11

DWA pokoje z kuchnią
z wszelkimi wygodami

1. Brukowiec II i III klasy
2. Kamienne płyty okładzinowe
3. ICamień polny sortowany i niesorto-

ŁórJzll:ie.1 Z~fldnoczP-nle Flektron„l11tażo·

we w Łodzi , ul. P.ewoJ.uc.ii 1905 r. nr 21. WY·
n.a P,::od zeo1 ie wg układu :?Jbiol'Owego w budownidwie. Zirloszen·i'l przyjmuje dzi·~ł w3107-K
trudnieni.:ł ookój nr 24.

I

OHlE

z

ŻONA,

ul. Zielona 24, tel. 259-38 i 311-85.

pny ul. Sląskiej 76 barak 18
tel. 56-61

Ekielski

dn.

z przy-

Przedsiębiorstwo PaństW11we

BUDOWLANYCH
W GDYNI

zmarł

dyrektor Miejskiego Przedsiębior·
stwa Produkcji Pomooniczej w Łodzi.
Pogrzeb odbędzie się. w sobotę dnia,
29 bm. o godzinie 16 z kaplicy cmentameJ Cmenta.rza. Komunalnego w Ło·

„WARZYWA i OWOCE" w ŁODZI

MATERIAŁÓW

rnzeJ wymienione wyroby

czynności związane

lat 66

Wacław

działem węzy dla pszczelarzy z terenu miasta Łodzi i województwa jak i
skup miodu i wosku prowad~ obecnie
nowym lokalu przy STARYM
w
RYNKU nr "J

Nadmorska Spółdzrelnia Pracy

WYKWALIFil\:OWANYCH elektromont~rów
na ins.t.alaeje przemysłowe ora,z robotników
do kop.·mi.a rowów kablowych zatrudni od

za·ra.z

Wszelkie

się próba a.p.,.
kinie „Tat1f'·

IJ.

Punkt skupu miodu, wosku i wYmiany
węzy po byłym P.s.o.w. 7JOSta.ł przeniesiony z Ha.li Targowej z Placu NiepOdległOści do nowego lokalu
PRZY STARYM RYNKU nr 1

=----------------·----

WYKWALIFIKOWANEGO praco.wnika. na
stanowisko ki-erownika technicznego oraz
majstra do dzi<1łu pończosz:n;czego natychmiast przyjmie Spółdzielnia Pracy Pończosz.
niczo - Trykoita.rska. im. G. Dua.. Wałbrzych.
ul. Mickiewicza. nr 42. Wanmki do UZi'Odnie·
3060-K
nia na mieiSC'.l.

I ;. .~eku

PSZCZELARZE

KUCHMISTRZA na sezon letni lub na stale, kierownilta stołówki ze znajomością Z
języków o·b cych. instruldora K.O. ze znajomością języków obcych zatrudni w związku
z uruchomieniem sanatorjum dla kuracjuszy z,agrankznych uzdrowi-ska-Kudowa .. Warunki do omówienia. Oferty z życi>orysami
oraz odpisami świadectw kierować do uzdro3131-K
wiska w Kudowie.

w li.tn.im

Najbliższa premiera w tym !<.inie
odbędzie się dzi>ś, 29 czerwca, pod
wa1runltiilm, że dopisze pogoda.

r w : n i u 27 czerwca 1957 roku

Uwaga!

przYkręeaczY,

rll!tury

Uniwersy';et \ Dla dokonania zapisu naWieczor<YWY
Markshmu-Leinin. przy Ko- leży złożyć w sekretaria~ie
mitecie Lódz;kim PZPR za- Wiecz. Uniw. Ma.rks.-Lemn.,
wiadamia że w dalszym clą- Łódź, AL Kościuszki 107-109
gu przyj~uje z.apisy kaindy- (gmach KŁ PZPR) - po-.'l{ó-i 9:
datów aa I roik stutliów, któ- a) p<>danie o przyjęcie na jery rozpocz,ni.e się we wrześ- den z kierunków, b) własno
nj,u 1957 r. Czas trwania nau- ręczny życiorys, c) 2 zdjęci.a.
organizacje
Podstawowe
ki - 2 lata. WUML prowad:>:i
równorzędne 3 wYdz.ialv: fi- partyjne lub rady zakłado
lozo.f1c:mY. hhs:torycz.ny i eko- we zakłsdów pracy i instyt ucji winny zgłaszać listy kannomi<:'Zlny.
Na wszys·lik~ch wyd'Liałach dydatów na studia w. U. M . L.
prowadzone są . dobrowolne lub też rezerwować wcześniej
le!kbraty języków obcvch: ro- dla nieh miejsca.
syj.skie.go, niemieckie·go i anBliższy<ch informacji udziela
gie1sikiego. Wykłady i seminaria odibywają się raz w ty- seikretariat Łódzkiego Ośrod
godniu w godz. ipopołudlnio ka Propagandy Mar'klsi'ZJtnuAl. Kościuszki
wyoch oraz raz w tygodniu le- Leninizmu,
107-109, tel. 202-70.
ktora'; języ<ków obcych.

NIEDOPRZĄDKI,

śrubowników

odbyła

Os.tll!tnio

Poza tym kwitną też pelargonie o pstrym biaiym liściu.
Kwiat ich jest malinowy. Nie
są to ·ednak nasze pelargonie
t ·r
·• ·
J
o . tym . samym ltsc~u, . k o_ e
rne kwitną, ale mem1eck1e,
odpowiednich
drogą
które
krzyżowań, zachowując te sasię
dochowały
liście,
me
-k;_wiatów.

Zapisy na WUML

Spały

TATRY ISi".'.n.~ewicza 1-0l
..Sad 8-0'Zv dt>m•. od
I.at 16 !!. IA 18 20 •
TATRY - l,ETNJ'F. .. Pu~
cioraczk.i" g. 21.30
WISLA (Tu~L'Il~ nr 1)
.•Wz!!Ól"'l!" \!4 n1r odnn
wia.da" !!. 10 12. 14
dozw. o.r1 l>1t 12... Ró
ŻP fila Rettinv" i!m:.v.
""1 l"t 1'2. I?. Hl IR 2-0
WOT,NOSI": (Pr7;Vby.o.:>:ew
.•1<:ieito JR) •• Svn hrahiego l\fontfl CThristo"
do21w. 01. :Wrt 12 !!. 9,
11. 13. 15. 17. 19. 21
WLOKNIAll'l IPróchnlka 16) .. Wszyscy jesteś
mv mor"erca'l'i" dm:w.
od lat 18 g. 9.30. 11.45.
14. „Stawka o życie" cińskieeo 22

OR ACO WNICY POSlUKIWAN• 11 1 wtijacZki
111
:.;.:;...__ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;.;;.,;

otwareie

letniego kina ,,Tatry"

I

iwYZUrV ao t el\

3~. GłóV{Tl? 50.

palmlarni Dzi8

LEIARSllE

ł

:4!~~siw! ~~{

l

-Bturo Mart:rymon!ialne.
Warn.zawa 4. skrytka 103
znacziek :za
Załączyć
1.60. K<=.t rejestiracji
Dr KUDREWIC7.
clallsta we:n.ervczne. skór tylko 50 z.l.
K "'
~ 8-10. 3-6. ulica 22 DOKTO'ROWX Modrzew·
~·--·
.<>k;emu TaideuiSwwi z III
POMOC domowa potrze _!:.JPca_4
bn.a. Rewolucji 1905 r. Dr WOYNO specjalista Klillniki Chirurgicznej za
szcześliwie or:neprc;wazaweneryczne.
skórne.
nr 1 „Foto"
burzenia Płciowe. No- dznna ()IT)erację i trosk.li
11-t:l. wa opiekę w cz.ais.ie Powot.ki 7. front.
9285 G bvtu w szo;talu, ta dro-17-::::-19 „. - Dr REICHER speciali- J?a i:;lcładam serd-eczne
sta weneryczne. skórne. POdziekowa.nie. Leo4H•~ia
płciowe (zaburzenia) 8-9 r.rabawsk.a ul. Z:i.cho10399 G
16-19. Piotrkowska 14 dni~Ol _
w:v;rób
na.
NAGLA Pomoc Lekar- FACHOWCA
&ka Lekarzy Specjali- mucholareV.: przv1mę d:<>
' stów. Wizyty domowe V.>.~Mora"~· Of('dV p1zaWwi.a natvchmialSlt te- M!mn~ Bn:ro 011łoo.zeń
Jef()JIJ. 2-82-82. Czynna Piotl!'kOW!Ska l!l1" 96 pod
„1Qi29''.__.
calą dobę
TEL333-33 - nieć tró- Jlr Jl"' "IKIEWIC7. M<ilek - PrYwatnv Punkt rii, <'·hirun:17mv:! Sznitala
Wezwań Lek.arzv Soecia im. Ko.rcziaka za S.7.częś
prreprowadm:nie
lisiów zal.a<twla szybko u,wf>
wizyty domowe całą do- cieżkiei oneracji nas<iemu ic:vn'-"W'i - is:ie"".loc2irle
be
ponrzii>k<"'"1"1n'(' ~.klad3i:oi
rodz.ie<> Kal.rowscv. nąO:.
104.'31 G
rowa-Górna

pR&Ca

DO 'MYDEt 'l'OALEiOWYCH.
SlAMPONOW. MYOtA PłiYN·
NEGO i MYOM wPRGSZKU
DOSiAR~;JĄ wKAZOEJ ILOSCI

~.._-

m 1n'",119: 11:.1iw'a111J:ł!•
1

soo-,

'

f

t

ORLOWSKA Bożena Lódź. Kopernika 26-2-0 I

z.guibila legit. .szkolną
Pm;-·czarny-:dl,JgCW.100
z ohroctą wabi się „Bam
M" zaiglnąl w dniu W
Odpr()IWadzlć
czerwca.
za WY!lJ8Jgrotl=iem. Ki
lińskiego 7 m. 2

24CZERWCA - :zigubiłam
srebrną

braonsoletkę

z

pr01Stoką
ażurowanvch
tów. Zn.al.a:zcę pr<J1SZe o

FRYZJER
.damski
Bolesław Mu..<:eyński

pracuje obecnie
AL. KOISCIUSZKI U
tel. 325-67

"--------....'!
r

f

za WJ.1!1.a·~·d>ze- KURSY Stowarzvsz.enia
mem lub u.moizhw1eruem. Stenoeraiów i Maszvnipodobne,l, stek. Pl. ZWYciestwa 2.
ottzyrna111ia
gdyż zgubi·oma sta1J10·.vi Piotrkowska 83 orzvimu
nowv rok
Włlżna pamiątkę. Sabina ie zaoisv na
1
297!1 k
· - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --·- -•-•._• _•__- _,·.• WiifltYch Piotrkowska 107 szkolny
. DZIENNIK ŁODZKl nr 153 (3299)i

WARSZAWA· UL.BELGIJSKA

Z'l_'l'rot
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Sport •

Mme l [moviij, wamaw~lij iwar~iij i ~ll~liem

ff a~flO~em

Radziecko-Jugosłowiański film

Skuter

w planach ligowców ŁKS

na

najbliższą przyszłość

Oczekiwany ?. wielkim zainteresowaniem mecz LKS
Legia (Warszawa)
zakończy serię rozgrywek wiosennych.
Przerwa w rozgrywkach po trwa aiż do 18 sierpl1lia. Jak
spędzą owe 6 tygodni pitkarze ŁKS - z tym pytaniem zwróciliśmy się do kierownika sekcji p. Derczyńskiego„
- 15 lii;>ca udajelllł' się w
„sile" oko&lo 30 zaw<>d'ILilków na
obóz do Spały. Przedtem jedna:; n•asza lii:owa jedenastka
roo:egra kilka spotkań. 7 Hpca
projektujemy towal"lYski mecz
z Craoovią, która w swoim
masie zł<>żYła nam ofertę. 0czywiśc.ie chcie1i,byśmy grać w
Lodrd, aby wyipdn·ić lukę, pi>w.
stałą
wo&łHlc
niedojścia
do

Tuła-200

Fabryka w Tule rozpoczęła produkcjq nowoczesnego dwu·
osobowego skutera „Tula-200" z jednocylindrowym silnikiem
dwutaktowym o pojemności ł97 cm sześć.
Skuter wyposażony jest w doskonale amortyzatory, P.rzy
pełnym obciążeniu może on rozwijać szybkość do 80 km-godz.
Do skutera można również przymocować lekki estetyczną
przyczepę.

Akademickie
misłrzoshva Polski

Pierwszy skuter radziecki produkowany seryjnie ukaże si~
Jut wkrótce w spnedaży,

l

Dziczyzna do Francji, NRF i Szwajcarii
Centra!ny Zarząd Leśnej Produkcji Niedrzewnej „Las" wysiał w tym roku za 0 ranlcę - za pośrednictwem „Anlmexu„ o.kolo 100 ton różnej dziczyzny. Największym naszym odbior·
cą dziczyzny jest Ni,emlecka Republika Federalna. W bież. roku sprzedaliśmy do te 0 o krafu m. in. 30 ton mięsa dzika,
47 tys. sztuk zajęcy, 32 tys. sztuk kuropatw. Dziczyznę eksportujemy również do Francji i po raz pierwszy w roku bieł.
do Szwajcarii.
Wartość wysłane! za granicę dziczyzny oblkza się na ok.
200 tys, dolarów. W roku przyszłym ma nastąpić :i:naczne
zwlekszenie iel ekspo.rtu, zwłaszcza zaiecY i kuropatw

Czy

będziemy

mieli nie' mnące
materiały? ·

skoza" zakończono pierwsze próby nad laboratoryjną produk·
cja noweoo rodiaju sztuczneyo włókna, tzw. włókna polie· ·
strowe110. Próby le wyJ)adly pomyślnie. Nowe wiókno wia·
ściwośclami swymi jest zbliżone do terylenu. Materiały z miesr.anki wełny i włókna poliestrowe 0 o są bardzo trwale, nie
mnące slę i są łatwe do prania. Produkc[a nowego włókna na
skalę pólteclmiczną rozpocznie się w przyszłym roku.
Próby otrzymania nie mnącego się jedwabiu, podjęla również
qrupa Inżynierów z Dolnośiąski<:h Zakładów Prz':'myslu Je·
d'Wabnlcze 0 o w Nowej Rudzie, Po pierwszych doświadczeniach
utlalo im ' się uzyskać nowv gatunek jedwabiu, który gniecie
się znacznie mniej od normalneqo,
a,t e niestety _materiał ten
traci te clodatn;e właśdwości po wypraniu. Obecme lnżynlero·
wie z Nowei Rudy kontynuują swoje doświadczenia i jeżeli
zostana one pomyślnie zakończone, w przyszłym roku zakłady,
w ramach produkcji pozaplanowej, przystapią do wytwarzania
nie mnącego się jedwabiu,

"

i

~

Dzisie~sze

I* Jak uniknąć tłoku
w~ściu
ŁKS-legia

przy

* Nagrody dla uczniów
szkółki Włókniarza

SekretarJa,t
na.s, że celem

Sobota. 29 czerw~a
LEKKOATLETYKA - zawouy
(Łódź!
w Zduńskiej Woli µrzy
młodzieżowe pod haslem „Z.do.
ul PKWN 21, qodz. 16.30; Włók
bvwamv kółka olimµijskie" niarz !Pabianice)
Wlókn,i arz
stadion przy ul Armil Czerwn· . (Zqierzl w Pabianicach przy u!
nej 80. qodz. 19.
Żeromskiego 19, godz. 17.
ZUŻ"L 1 liqa, Tramwaja!'7
ZAPASY - Boruta (Zgierz) - Włókniarz (Częstochowa), tor Gwardia (Łódź), walki w stylu
GWKS przv Pl. 9 Mdja , godz li!. klasvcznym, Zaierz. ul. 17 StyczTENIS STOŁOWY - rozgryw<.i nia 9. godz. 18.
liqi miedzywojewódzkiej
łódz
PIŁKA NOŻNA Rozqrywg;
kiej, DKS - Lechia !Tomaszowi 11! liq1, ŁKS lb - Kolejarz, boul. Tyfoa 6, aodz. 15.30; Meisko p,rzy Al. Unii 2, qodz. 16;
talowi.ee - Kolejarz. ul W'qur ~ Włóknian (Pabianice) - KSZO
21, aodz. 17; Xc non - Baweł:ia,
(Ostrowiec). qodz. 18. równi,e i
ul. Piotrkowska 48. qodz. 17, Re na bo~sku p>rzv Al. Unii 2
sursil (Zduńska Wola) - AZS

60 PODA

„pod dzielnym żeglarzem"
Przekład: Bolesława

Surówki

W drugim pokoju dziecko krzyczało na
całe gardło,
a kobiecy głos ustawicri:nie powtarzał:

- Ckhooo! Mówię ci, żebyś był cicho!...
Czy ty wreszcie będziesz cicho? I
Słowom tym musiały towa.rzyszyć ude:rzenia, czy szturchańce, gdyż dzieciak dad się
corazl głośniej.
- Ach powiadam panu, co za życie, co Z'a
życie!

Czy kapitan Fallut zwierzał się panu z
jakiegoś zmartwienia?
-

zawiadomił

uniknięcia

tłoku

skutku,
miastu

obieca.nego

naszemu

me~
Pols1k.a B Nrustępn:ie,
10 lipca,
wyjerożam37
dt> Wa.rS'm.wy na.
mem; z Gwardią o Pucha;r P<>l-

CSR B.

„ki. Jak

istniała
k-O'lloep,cja.,
by
i
to
SJ!>l>tlmDJie 1lnll!drr.Jć w Lo·dzi,
Gwa.rd2iiści wolą ,jednak wykojuż

poda.waJ,iśm.v.

rzystać pll"Z;ywl~ej własnego b:ił-

ska. Stawka jest lJll'IZec<'eź wysc,ka.. W lciilka d'nd później, 14
J.iip,ca., piil.'kial"Ze naisii, ja,lm repre-zentac,ja IAJ.drz:i. 'TlllJiel"Zą się
z reprezentacją Slll-~ka' w rDzgcywkach o Puehar Kałuży. Po.ied.Yliek ten na,jpra,wd<Jll)O,dobnie.i 'IJdbędmie się na. wiel'ld·m
stadfonfo w Ch-OT"1Jowie. Ze SJą
"ka uda.my się już na. 'IJ'b óz.
Dla I·Iig-0we.i dn1żYny hęd:zie
on Pl"Ze}l'1'ow00lziony w fQll"ITlie
WVP!>C'ZYnku.
natQillfast
dla
IU-Ug-0wców jako zgrupowanie k·ond~rcv.i1I10-s?Jlrn Jen"•o;we.
W Sp.ale zn.a.idą. Slię też nasi
naJba.roziiej utalentowani juniiony.

- Może zatem poda nam
pan lmienny sktad ucze.stni.
ków obozu?
- A więc na. pewno J)Ojadą:
br.amka.rze: Szwurzyńsld. Kukieła.

i

Rutlrowski;

<>br<Jńc;v:

Stm;io, S"czepa.ński, Wlarz.ly,
Wa1lma.k, La.sko""S>foi, Smakuszewski, Kll<rlenlioow;,iki t J ~
dI"Lej C'Z;v'k;
pom-0cnicy: GnyW'IJ-crz, Jańr:i;yk, Gustowsk,1. s~r-1
na.; na.pa.stnli1cy: .Te'llierski. Bara.n . S~mbmrs!d . Sop·n,rek. Knwa.lec,
WietlllS'ki,
Gut<J<Wsk!,

Mirzigier, Olej'DJllczaik, Sas.

w reprezentacji
Polski
na mecz z Finlandią

Pęka

la, WI.a.zJ:y II. Inte111S1YWDY tren~tng I-ligowców rw;poll'llnie s:lę
dioptlero po prrzyje:7Al1Ziie ze Spały, a. więc ook<Jlo 2 sierpnia. w
okres:le 11>oprzedza.jącym jesien.

Kapitanat PZPN ustalib, po powrocie z
Moskwy, skla,:i naszej
reprezentacji na rnecz
w Helsinkach z FinLandią (5 Lipca br.). ·w
reprezentacji
zagrają:

ną. rundę rozgrywek ma.my za·
mia.r sw:nyć t-O'Wa.I"Lyski mem

z popiularną w LodZli drużYną
Kok'Ota i Kub&cza Na;p·1'7lo-

dem (Lilpi.ny), a pi>tem PZPN
obiecuje· nam spil'O'\vadlzenie
któregi>ś z zespołów za.gria.nfoz-

odpoC -

wilalybty się w skrócie m.sze
plany na na.jbliis:zą pJ."ZY(>'llość.
Na. ra'llie
jednak'
ehl!li!lCY
„ootl"Lą
oobie zęby" na. war- j
in;awSkiich legi>0•n1;,s1;ów i. nde

~~~~1:·~~~t ~~~~w~1~, w~;};·' ·

wych -'- Dl. Równocz;eśui<1 Zil•
wiadamia się, że -0d ul. Kar<:'-1ew
shei będą otwarte <lwie bramy
na trybuny, pierwsza wylacz•,ie
dla posia<laczv biletów odpl•tnych, druqa zaś dla dzialaczy, ta
wodmków i zaproswnych gołci.
Bramy stadionu zostaną zamknię
te na 15 minut przed rozpoczę·
ciem meau, a więc o godz. 17.45.

• • •
Szkółka

i:>iłka.rSoka

Włólmiarza

oostanowila wyróżnić swych 11.
czniów, którzy otrzymali promo.
cje do następnych kla,s w szk11·
lach macierzystych. W tV'm celu zwróciła się do
redakcji
„Dziennika Łódzkieqo'', „Głosi1
Robo~niczego" i „Expressu" o ufundowanie naaród ksiąj;kowvch.
RedakJcie uczy•niły zadość życze.
niu berownictwa szkółki 1 w
niedzielę po mecz,u juniorów ŁKS
i bydgoskiej Brdy, a orzed poiedynkiem liqowców ŁKS i Legii, na.imlodszym piłkarzom wrę
CZO•nP. zostana na boisku przy
Al. Unii wa>rtościo•we naarody
ksiażkowa.

A

w

Sł

~a -

stro.ju. .ieśli ud'a im

się Jl'O•k-0- !

nać drużvnę d{l'sta.n~ającą re-1·
p.rezentR-c>.i;i państwll'\V<'i naJwiększą ifość za.w1Nlnilków.

z

Nie eheemy pozoslae w tyle

sj

oświadczają działacze TKS Widzew

d
i
d·

•

I

organizu ią

pierwszą

w

kobiecą drużynę piłki

Łodzi
I

I

nozne1

z chłopcami podczas ich
treningów.
-

A

pozostałe sześć?

Po to właśnie zwracam
do redakc.i i. Bądźcie upnejmi ogłosić na,Jnh· do nasze.i „sensacyjmij" sekc,i i. Zapraszamy wszystkie dz-:1ew-

się

częta,

chcące

spróbować

sv;ych możliwości w
piłce
nlYi:nej. Mugę za,pewnić, że
adeptki futbolu otocwne wstaną dobrą opieką. Wydelegowaliśmy już wykwalilikowanego trenera. Zoba.czycie,
obalimy twierdzenie, jakoby
piłka.nofoa była tylko mę
s~,im spurtem; ,

ot

&
'
reprezen~acyJ,ne

<iziś spotkaniem okazali także czechosłowaccy miłośnicy

lekkoatletyki. „Cedok" (czechosłowacki odpowiednik Orbisu) zorganizował nawet specjalną wycieczkę do Krako-

wa .

o
p

z
5

o
i

-=A więc " powodzeni.a w
tej doprm.vdy sensacyjnej akcji. Równocześnie zawiadamiamy, że z.apisy, do pierw>:7.ej w Lodzi, kobiecej sekcji
piłkarskiej przyjmuje sekretariat TKS Widzew. ul. Armii
Czerwonej 80-82. Tel. 255-89.

IV etap

* * *

Do ostatniej chwili ważyły
się losy składu naszej sztafety męskiej 4 x 100 m. Chodziło o to, kto pobiegnie obok
IV elil>P wyścigu l<olarsklego
Foika, Baranowskiego i Ja- D~okola Warmii 1 Mazur . prowa.·
rzembo\~'·kiego
Ostate~znie dZil z Olsztyna do Elbląga, _Dlu·
"
. ' .
'.
~ .
gość jeqo wynoslła 200 km. Pierw
zarządzono ellmmacJę pom1ę-1 szv na mele wpadł Jankowslti
dzy Bożkiem, Schm!dtem i pned Trochanowskim - obaj w
rewelacyjnym w tym sezonie czasie 5.37,09. Trzeci był Pruski.
warszawianinem StaniszewW !dasyfikaclf 1ndywidualn{lj na
skim. Wygtal ją właśnie Sta· I miejsce wysuną! się Geszke
niszewski i on też będzie de- przed Ko.muniewsklm. Dotychczabi utowal
w reprezentacji sowy leader Osiak na skutek dePolski.
fektu staci! 10 min.

wyścigu

DWM

I

Słowa te były zwrócone do żony,

która
aby pobiec do kuchni,
gdzie z jakiegoś garnka dochodził swąd spa:1e,niZ1I1y.
weszła do pokoju,

Mogła mieć najwyż,ej trzy<lzieści pięć :fa.t.
Ani ładna, ani brzydka.
Chwile,czikę, przepa-aszam -

nym tonem paliło, więc ...

rzekła un~to

ale jEldzenie dla psa się przy-

- Pospiesz się! Jeszcze tam się guz'drresz?!
A potem ~wrncając się do Maigreta do-

dał:

Chce pan, żebym panu dał d,obrą T."adę?
Niech pan to wszystko zostawi w spokoju!
Fallut jest tam, gdzie je.st i koniec. I im
mniej się o t.ym będzie mówiło, tym lepiej!
A teraz - ja nic nie wiem i może pa:n mnie
wypytywać przez cały boży dzień, a ja nie
powiem prunu więcej ani słówka!... Czy pan
przyj,echał pociągiem?
Jeśli pan teraz stąd
nie wyjedzie tym, który odchodzi za dziesięć mi,nut, to nie będ;- ' - •an miał następne
go, aż dopiero o ósme.' 1ic-czo:rem!
Otworzył na rozcież

wpadła

masa słońca.

Do

pokoju

(d. c. n.)

placówki pocztowe I listonosze. Wydawca: Inst. Prasv „Czvtelnik".

Druk, Zakł, Grat, R,S,W, „Pra.sa.•1 .,. Lódź, ul, Żwirki 17, ""' Panier: druk. mat.. 50

„'

z
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ej
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~
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c;
P<

c;

drzwi.
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Lódź nie chce pozostać w
tyle za Warszawą i Sląskiem
oświadczył nam
znany
działacz TKS Widzew p. Doryń. Organizujemy kobie·
cą drużynę pilki nożnej!
- I macie już kandydatki?
- Na razie pięć. Są to na.sze siiatkarki i lekkoatletki,
które mają .już nawet pojęcie
o futbolu; nie tylko chodzą
na mecze, ale częstokroć gra-

Laberge popatrzył na Maigreta bokiem, a
- Ta ostatnia oczywiście nie była zbyt
potem wstał i usiadł na drugim krześle.
znakomita ...
A skąd to niby panu przyszło do gło
Laberge znowu rzucił wściekłe spojrzenie
wy?
na Maigreta.
No cóż, pa•n przec1ez chyba z nim jut
- Co pan chce przez to powiedzieć?
dość dłu~o pływał, prawda? ..•
- No że wszystko szio fatalnie. Chłopiec
- Pięć lat...
- No i na pokładzie przecież razem jada- okrętowy zginął. Następnie więcej było
wszelakich wypadków, niż zwyczajnie. Poliście ...
- Z wyjątkiem tego razu! Upad się, ±eby łów nie był dobry, a ryba przyje•chała do
jadać sam, w swojej kabi•nie ... Ale wolałbym Fecamp zepsuta ...
widzi pan w ogóle nie mówić o tej całej
- A czy to moja wina?
parszyWej podróży!
Ja nie mówię tego. Tylko pytam srę
- Gdzie się pan majdował w chwili popana czy we ws.zystkich tych wydarzeniach,
peł.niP.nia zbrodni?
- W knajpie. razem ze wszystkimi... Chy- przy których był pan obecny, nie byłoby·
czegoś, co by mogło wyjaśnić
śmierć kapiba musiano już to panu powiedzieć.
tana...
Przecież to był człowiek spokojny,
- A czy przvpuszcza pan, że radiotelegrafista miał jakiś powód do napaści na kapi- prowadzący uregulowane życie ...
Drugi oficer zaśmiał s~ę ironicznie, ale nic
tana?
nie odpowiedział.
Nagle Labeirge zirytował się.
- Czy pan może - pytał dalej Ma·ig:ret - A niby do czego zmierzają te pytania,
co? Co pa.n właściwie chce, żebym ja pal!lU nie wie nic o jakichś awanturkach miłos
nych kapitana?
powiedział? Ja nie jestem na to, żebym kogoś tam szpiclował, zrozumiał pan!
A pozJ
- Jeżeli ja już panu ra,z powiedziałem, te
tym mam tego wszystkiei;o powyżej uszu! nic nie wiem i że mam tego wszystkiego poTej całe.i historii i w ogóle reszty! Do tego wyżej uszu, to co pan ode mnie chce? Czy
stopnia, że naprawdę nie wiem, czy się tam chcecie, żebym zwariował. czy co?.„ A ty
zaokrętuję na następną kampanię!
:mowu czego chcesz tutaj?!

nrenumernłą przvJm11fą

n
si

za Warszawą i Sląskiem

bilety ·8 wy-~ćiecźka-' ~.Ceclóka""·' ·

zainteresowanie
w Krakowie
międzypaństwowy mecz lekkoatletyczny Polska - Czechoslowacj.a.
Organizatorzy
doklada.ią
wszelkich starań,
by urządzeni· sportowe stadia
nu doprowadzone byly do jak
najlepszego stanu.
Chodzi
przecież nie tylko o punkty,
ale i wyniki, a wysoka form.a
lekkoatletów obu państw każe się
liczyć z możliwością
ustanowienia rekordów krajowych i nawet Europy.
Bilety na mecz rozchodzą
się w przedsprzedaży w błys
kawicznym tempie. Przewi duje się, że widownia zapeł
niona będzie do ostatniego
miejsca. Wielkie zainteresowanie rozpoczynającym się
wzbudzi!

i Woźniak

~-----------~

R-"ztnawia,t : K. tr.

'
k'I ZdObywa OS ł rog;'
aniszews

O lbrzymie

,„,

tI"Lebfl. d"'daiwać. żP. d,o &pały:
p·ojadą w o wfele Iep&zym na- 1

Dziś lekkoatletyczne zawody Polska-CSR

.e .Ru11"'

Szymkowiak (rez. Stefaniszyn), Masheli, Koryn;t,
Woźniak,
(rez.
Grzybowski); Zientara,
Gawlik, Pohl, Jankowski, Kempny, Zb. Sza•
B
7· ·
rzynsn;:,,
'1-SZ m:?w1.cz
(rez. Nowak). Drużynie
towarzyszyć będą plk.
F'ijalek, czlonek kapitanatu PZPN
Derda
~raz trenerzy Koncewicz

nych. Będ.,.,ie ri>m chyba. .iak'ś
klub helgU~ki. Ta.k pI"Ledst.a-

11
~!~~rj:;i~5;~;~ł~:ł~ij
~_n
bo' wwnor~.tne
nne~meun.
wei
są
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y
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ŁKS

0

imprezy sportowe

Georges Simeno!!

na mecz

torów (bilety OZl!laczone

Skylark"

Jak donosza z Canberry, na poligonie rakietowym w Woo·
mera (Australia poludniowa) wypuszczono drugą z kolei rakielę brytyjską typu „Skviark".
Rakieta wzbiła się na wysokość BO km,
Umieszczone w głowicy „Skylark" Instrumenty
pomiarowe działały - jak oświadczył przedstawiciel naukowców z bazy w Woo mera - „zgo.dnie z przewidywania.mi".
NasteJJne rakiety typu „Skylark„ zostaną wypuszczone w
Woomera podczas Międzynarodowe 0 o Roku Geofizycznego.

--

w siatkówce ·
W odbywających się w Warsza.
wie ak,ademickich mistrzostwach
Pohki w siatkówce Poznań poko.
na! Łódź 3 :O (w siatkówce żeń
skiej). Łódź natomiast zrewanżo
wała się Poznaniowi odnosząc nad
nim 11lkie sarmo zwycięstwo w siat
kówoe męskiej,

się

\V Jeleniogórskich Zakładach Włókien Sztucznych „Celwl·

Rakiety typu

1

Nihil novi

(li~iDJ) i 'fóH~ l ~ruiJD lalfaDi[lDJ[~

oraz 2 :tygodnie odpoczynku

o Ol eku Dundiciu
Pilmowcv radzieccy I jugosłowiańscy przystąpili wspólnie do
nakręcenia filmu o słynnym
bohaterze serbskim - Oleku
Dundlclu.
Oleko Dundić brał udział w pierwszej wojnie światowej.
Rok 1917 zastał go w małym prowincjonalnym miasteczku rasyjskim w obozie dla Jeńców serbskich. W czasl,e wydarzeń
rewolucyjnych Dun.dić uratował skazanych na śml"'rć to.lnie·
rzv-rewolucle>nlstów, Groziła mu za to kara śmierci. WybawUi f!O od nlef re>botnlcy, uwalniając go z więzienia. Dundić
zostaje następnie dowódcą oddziału rewolucyjnego I przedo·
staje się do armii K. J. Woroszylowa. Oddział Dundlcla sta.
nowi zalążek międzynarodowej dywizji pierwszej armil ko.nnej.
Wszystko to składa się na treść filmu.
Fllm-0wcy radzieccy zawarli już umow41 z fugosłowla'1ską
wytwórnia filmową „Awalafllm". W lllmle występować będą
artyści radzieccy i jugosłowiańscy.
·
Film, który nakręcany będzie początkowo w Jugoslawll, a
później w ZSRR pod Chersoniem I w wytwórni filmowej im.
Gorkiego, ukończony zostanie leszcze w roku bieżącym.
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