Dziś

B atron

„Dzień

..rv.

Wybrzeżu .

Akademia Marynarki Wojennej
Okręty ZSRR i NRD z wizytą w Gdyni

L

Gd,yini oikiręt., n.a pokładzie kt 6rego znajdował 51ię dowódca Ma.ryna;rilti Wojennej NRD wiceadmi.ral Wero.ei-. oddał salut naroch,
S!Jocm:iawcy - aiwangarda kLa dowy - 21 saJ.w arlyleryj&ki
sałwtem
sy robot.nJiczej Wybrzieża. - ob- r,.ościowi O!dpo!w.iedzia l
Nr 154 (3300)
chodzili w tym dniu swoje do- poli.9.kli okręt :{la.gowy - „BlyiskaStocz- w.ica".
„~ń
roc~ święte> O godz. 14.30 przybyli do ~
ni.owca". Wszystkie sl:oczn:ie odf!Ja,gam.i ni goście ze Związk·u Radzieświętnie udekorowaJTlO
Floty Bałty
narodowymi , a slartki 6'tojące w ckiego - zielSiPÓl
ba.senach i na pochylniach ustro- i:k.iei Maryrn.arki Wojennej Z&\R
jono galą barnder. Na uroczy:. w sk.ladzliie: krążownik i diwa nii.stych akademiach pod.sumowa no szczyciele. Na redzie portu krądo.roook nrus.z.eg<> pr.oornysłu okrę 7.o.wniiik oddał salut narodowy,
t>owego, a zasluronym budowni- na który odpow'i.edzia la salUJtem
floty wręczono nlllrodowvm •• BłYl>]mwiica".
czym polskiej
29 bm. w Stocz.ni Gdańskiej J>T~
wyook:ie oW1JnaicZlen.la państwowe,
k·ol&juy
premie pieniężne oraz na.grody kazano do ekspl1>atacli
„Łużyce".
rzec7Xl'We. Wieczorem stoczniow- 88 super-trawler
GdaóStoczn.t
Na pochylniach
cy wraz z roo2liinami bafWili. się skleJ buduje s.lę obecnie 12 &tal•
zabawach.
na licmy<'h
ków, w tvm k<>leJny szólfty 10-ty·
wyd84'7.le- sięcznlk oraz stat-ek-bazę o nośne>
Drugim, ważnym
kl 9.300 ton.
Macynaa.ik!i
Prokur~lor wojewódzki 111. •'· niem była akademia
w
zocgainizow ana
„Stefan Okr.zela"
10-lyslęcznik
Warszawv - Komorniczek skon· Wojenn.ej,
centrował sl41 głównie na zagadnie- Gdyni w prneóediniu „Dniia Ma- zosta.nie i>nekazanv do eksploata·
Han<lli>i
cll w na·lblltszvch dniach.
nlu p1>dnleslenla autorytetu proku- rvmarkli. WoienneJ·
•
,..
ralorów w społeczeitstwłe.
W aodzlnach rannych 29 bm., po
Kolejny mówca, prokurator po- wej'', na którą Pl_'zyby~ dowódlatach pracy, 1,.ałoga
wlatowy z Gdvni - Swierczyńskl ca Marynarki WoJennei kon.tr- blisko dwu Komuny
Parysklel w
<>mówił problem młodych kadr pro admirał WdŚlll.iew.ski, jak rÓWlllież Stoczni im.
do eksploatacji
przekazała
Gdyni
kuratorskich. Obecnie w organach; goście zagra;niczn.i: dowódca Fl<>- motorowiec „Fellk1 Dziertyńskl",
proku.raturv, zwłancza p~wialo· ty Bałtyckiej Ma!l"yna.rk!i. Wojel!l.dopue- ne1 ZSRR - Chadamow
W łVlll samym dniu 1.aloga Stocz
wych, waculą ludzie młodzi,
.
!
.
wainle bezpośrednio po studiach,
WoJen.neJ ni im. Komuny Pa,Y'V'Skieł spuścił•
~.ryinarki
bardzo małvm dośwl.adczeniem. wódca
na wod41 kadlub Jednostki pomoc•
Naletyte ści11anle przestępstw na- NRD - WJ.Ceadm1ral Wernier 0- niczef.
suwa - zdanl·em mówcy - ko· raz delegacje oficerów i marynleczność WJ>roWadzenla obowląz· muzy jednostek radzieckich i
kowel dwuletnlef apllka.cll I «O n.ierrtieckich które przybyły do
nalmnlel <lwuletnieao stażu asesor- Gdyni na S~ięto Maryinall"·ki Wo
przed podlęclem samodzlel- ie!lJllej
sklevo
·•
nel oracY prokuratorskf t'I.
w niedzielę, 30 bm. tradycyfnym
zah.-ońcZlbn.le p1erw1SZ1eg<>
Na
din:ia obrad dy1r€1kto!r d.epa;rta,- zwyczalem -0dbędą slq w Gdyni
mentu nadz.oru n.ad śledztwem centralne uroczystości dola Mary.
i do.chodlW11iiem Gene.rrulnej Pro nark! Wolennel l Handlowej, W
kura.tury _ Toma.sz Majewski przededniu te(lo święta cale Trój.
wyglooil referait nt. środków, miasto przvbralo odświętny wy~- zwię]{ISIZ)ern.ie ufą.d.
które wipł""'ą
Na Placu Kaszubskim w Gdyni,
·,..
WARSZAWA (PAP). - G.rupa
slmteczmości walki organów pro- !Jdzle w dniu JO bm. przemaszerulil JednO"Stkl nasr.ef Marynarki b. dowódców radzieckich oddzia·
lrura:tll«"y z P'!'2l€'StępciZOŚc:ią,
Wolennel, ustawiono łut trybunę. łów partyzanckic h, które dzlał~
terenie naszeqo kmin w czasie
Na redzie portu 11dvńskleqo stoją nak
Bundeswehra
«> upacll, po zwledzeniu dawnych
7.akotwiczone okręty Marynarki mielsc
walki 'Powróciła do Wa:r•
Wolennel który h ••łon• pr"""'O
·' ~ •
c - '"'
'
lowufą się do dzisiejsze! parady nawy.
Minister obrony narndowel morskie!.
29 bm. o goct:Mie 14 na redę ąen. dyw. M. Spychalski w imleO ZI O
Rady Państwa udekorował b.
nlu
uffiaiwiportu gdyńskiego, gdZJie
wvsohlml
Jy się już do świątecznej pa!l"a- radzieckich i>artyza:'1tów
cfowódzłwo
dy okręty Polskiej Marynal.'ki Polskimi odznac:oomaml b1>jowyn1l,
1
BONN fPAP). - Rzecznik boń· Wo~erun.ej, przybyły.. d~a o~ęty ,~~d~!j~~n~a P~~a~;;~a~i:' ~~:
akleqo Ministerstwa Obrony o- wojenne NRD. Zbl!;1aiąc s~ę do szego kraju.
6wladczyl, te w poniedziałek, t lip
ca sformowane Jut jednostki za·
Bundeswehry
chodnlo-nlemłecklel
przeidil ollcfalnie pod dowództwo

GDA1%K WAP). -

29 bm. od-

były się na WybrlZeżu Gdańs!kiim
dailsze uroczystości z okazji trwa
jących „Dni Mor.za".

l

Łódź, niedziela 30. VI. l poniedziałek 1. VII. 1957 roku
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Pierwsza w Polsce narada

plenum

akty wu pro kur ato rsk ieg o

•
se1mowym
W sobotę, 29 bm., ro&tal w
zasadzie zakończony pierwszy etap prac pall"lamentar n ych nad projektem planu
li-letnie.go, Bra!l'lżowe Joomisje sejmowe - poza k.iJ.ku
odbyły do isoWyjątkami boty ost:at.nie swe posri.ed·t;poświęcone projektowi
nia
Planu, w czasie których sfor
rnulowały swe wniooki i deWniooki te będą
zyderaty.
następnie zreferowane na po
siedzeniach Sejmowej KomdGoopodarcz.e go,
Planu
sji
oudżet.u i Finansów, która opracuje ostatecznie poprawki
do rządowego projektu plam.u
i prz.edstawli. je do zatwi'Ell'd z.einia Sejmowi.
Pierws.ze poo:iedzen.i.e Komisji Planu, pośw:ię<:one omówieniu wniooków komisji
bra,n.żowych, wy.zmaezone wstało na wbotrek, 2 Hpca. 0sta tnie p<><;iedz.enie plam.owane je.sit n.a 6 lipca. Poslied:z.enie plenarne &!jmu ma się
wedlug przewidywań rozpo11 lipca i mkończyć
cząć

obrad uje nad

pows trzym ania fali
WABSZAW A (PAP). - 29 bm.
w Warsz.aw!ie rozpoczęły się
2-dJn.iowe obrady pierwlszej ogóln9'po!sk:iej narady aikrtywu pr<>kurarfxlirsilci.ego. Na obrady pmybyli pr:oowod:niczący Rady Państwa, członek Biura Polllityczm.ego KC PZPR - Aleklsoander Ziawa<lzki, ZBSltępoa

około połowy mie-siiąca.

na którym
Pooiedzenie,
przed.stawio ny zostanie do
zatwierdzien ia projekt plam.u
5-letni·~go będzie ostatnim w
obecnej sesji Sejmu, która
jei;.t najdłużsm w historii. po
woje!l1Tlego Sejmu. Jak wiadomo, trwa ona nieprzerwanie od 20 lutego br„ czyli od
8€.sja jesienna S€jmu ma
7lWOlaina w myśl regulaminu nie później Iriż l paź
dzi€T.nika br.

DELEGACJA
górnic twa USA
w Warszawie
WARSZAWA fPAPJ. - 29 bm.
brzybyla do Warszawv deleoacla
towarzystw I spółek akcyjnych gór
niclwa węąloweqo Stanów Zlednoczonych. Jest to rewlzvta, bowiem,
lak wiadomo, w pierwszych mleslą
cach br. bawiła w USA delegacja
naszeqo qómlctwa węqfoweqo.
Rewizyta potrwa 2 tygodnie.

\V 1·oeznic~
Tob1·1 1ku
Amba.s.adoc
(PAP). RAIR
~RL w Kairz,e Aleksander Kra1ews.ki wraz z aittache wojsko\VYm, pulkownikie m Kazimierz,em Głąbem udali się do Tobru
ku, gdzie w rocznicę waJJ{ o tę
twierdzę zlożyli wiel1ce na g.rohach rn2 żołnierzy polski.eh, spo
tamtejszym
na
cz\'wających
<=men.iarzu brytyjskim. W UJroczy
~t.0-kiach wziął udział burmistrz
111ia.sta - płk. Ibrahim Muk.ahel.
który w bitwie tobruckiej walo:yt razem z żołnierz.alI!lii. polSiki-

nu.

czci

bojow ników
o polskość
Zten1 Zachodn~ch
W Zlotowie (woj. koozaliński>e)
o;J.będz.l-e się w lipcu br. z iinimiejscowej ludności,
~JatYWy
Jazd byłych dzialacz.y Związ.ku
Polaków w Niemcziech (dzielnicy Po;:rankza i Kai=;ziub). W
~·Zia.z.du nastąp.i odsłonięcie
·nika, WZ':1!esi.one•go dla uczc
w~ia pamięci tyc:1, którzy w
.ac~ Q poiskośe i wolność tej

wyraźną

poprawę

dzii.ałailności

organów p.rokm-atoirs.Jti.ch. Zwlaszc7a ostaitJnli.o na terenie woj,
lódZJkiego zW!iękiSzyla s.lę wykrypl"ze.sitępstw goopodarwa1.ność
czych, jak równieź wzmOO:o!I1o

.'lalkę

1.atną.

z

cią kcymiprzes~czośna
to m. in.

Wphmało
"J"""

:1.a/Wlia,zalrlie ściślejszej wspólpr111go- cy między organami prok.urawń
,_,_,_
koniecznoV
spodarczej stwierdził
podnieslenla kwalifikacji kadry pro ry, Mil!.ci.i Ob~:'lte~j, Pa i
Handlowej
InsipekcJ~
stwowe.i
kuratorsklel Ina oqólna lłczbe 2.711
prokurat1>rów - ·75 proc. p<>slada in.nymi. organami kontroli.

być

Pomnik ku

°"\

wytsze •tudJa prawnicze) oru
mówi! łrodki natury organizacyjnel malilce usprawnić pracq i>r,,_
kura1ur. Są to: ipoląozen1e kilku
prokuralur powłal1>wych w więkGeneralna Prosze Jedn<>slk1,
kuratora ma SiJ>rawować Instruktarz
l nadzór. ścisła ws·półpraca z MO
i organami kontroli.
referaitem proh.-uraitoira
Nad
generaJ.nego w piE!I"WISiZYffi dJnd,u
obrad mbrało głos 5 mówców.
Pi.erw&zy Z nich prokurator w<>jewód.zk·i z Lodzi - Fillpla.k z
mówił o błędach
dużą goryczą
minionego okresu, które w pow~nym s\.Qp.n:iiu zaciążyły na
autoryteoie Olt'ganów nrokurator
r
skich, obtn.iżyły :z.al\.lfainie spolecz;eństwa do p.roku["a:to<rów. M&w
ca sbw.i.erdzil, że oki1"e'.S pr:remialll
paidZliemiikofwych wpłynął Jł;8.

I

przffizło rnie.s.ięcy.

4

prz,ewOtdJiticzą-

oego Racy Państwa, sekireta;rz
KC PZPR - Jerzy Albr«!ht, minisi.er sj)'I'awiediliwości - Mariarn. Ryhick!i., ministei- spraw we
WiWładysław
w:nętrzmych cha, I prezes Sądu Najwyższego
prof. Jam Wa1Sii!k01W~'llki, kJier>clmruk: Mi.nister\9tw a Kontrolii Pa·ńsbwoweij - wicemin. Jan Górecki, komendan<t głóW!lly MO gen. RY°"iz.ard DobieS<Lak.
Witany gorącymi Otk:lasikamii
zabrał głos przewodniczący RaAleksa.nder Zady Pań1s.twa
(Fra.gmenty p'l"'Z€mów!i.eWa.dzkl.
.
nn.a mmieszx:z.amy na str. 2.)
Referat o aiktuaJnych problemach i zadall'lliach pookwraitucy
wygl®ł prodrnraitor geneł"alrl')
A. Burda,
Mówca wska211Jąc na rosnącą

środkami
przestępczości

falę przestępczości-

zwłaszcza

Rozmowa N. S. Chruszczowa
z dziennikarzem iapońskim

.MOOKWA (PAP). - Dn:ia 18 \ lrojowy, nruwti.ą.zujcie normalne
C7'e!'wca N. S. Ch["'lJi92lCZOW przy- sto.sul!l.kl z Chińską Republiką
jąl redaktora naczelnego dz.Jen- Ludową. Moglibyśmy w&ey&ey !Jlika japońskiego „Asahi S~im- Zw:iarek Radziecki, Chińiska Rebun" Tomoo Hi1rooka i prz.epro- publ·ika Ludowa, J&pon:i& i inne
oaństwa, jak Ind.ie, Burma, Inwadził z nim rozmowę.
W od:powiedzii na pyta.nie, jak d-0nezja - zaiwr7.eć ws;pólny pakt
oclinosi się Związek Radziecki do o ni.ea.g.resji. Nie jestem obecnie
idei zwołan.ia konferencji sm!ów przygotowa1t1y, aby wysUll'ląć jamocanstw, kąś konkretniejszą propozycję.
wielkich
rządów
Nałeży pomyśleć. Niech Japonria
Chrus.?JCZKJ<W oświadczył:
Jeżeli konferencja taka porno- oodejmje pewne krok.i, a wtedy
ustalimy, oo torze-ba
że i-oziwjązać nurtJujący narody k~retm.ie
problem - pomoże uniknąć woj be<lzie przeds:ięwzil\ć,

:~~ris~7fL~~~f:~€~~~ Dzień

Na pytanie dotyczące doświad
cze1i z bronią atom<)wą i wodorową, Chruswzow stwierdził:
Radzif'oki odpowieZwiązek
d2liał na apel Japonii i zaprop<>· t zaprze' a b y na t yc )1 rrnas
nowa.,
bronią atosiać doświadczeń zMimo
odmomową i wodorową.
wy krajów zachodnich w dalszym ciągu opowiadamy się za
pr7.erwa1niem doświadczeń z br<>
nlą jądrową. Za:proponowa}jśmy

zachodnim, aby
moca.r.:oLwom
przerwać doświadczenia z bronią
atomową na <'wa, trzy la.ta, tj.
aby za.wrzeć tymczasowe porozumienie z tym, że zos.tarue ono
p.rwk.s.ztał=e w porozumieni e
male.

W

lotnictwa

zsRR

MOSKWA (l>AP). - 30 czerwca j('6.-t w Związku RaduJieokim
Dniem Lotnictwa. Prasa r.adzń.eeka opubliikowaJ a saJeTeg artykulów pod1kreślających rozwój i osiągnięcia lotnictwa ZSRR.
Z okazji dniia lotnń.ctwa boh~
ter Związku Rad.zieckiiego mar.~·zalek lotnictwa W. Sudec stwier
d7.a na lamach pisma „So·Jl'lietska
ja Ro..s.~ija", że a.rm:ia ZSRR po.~iada obecnie wszystkie rodzaje
broni atomowej i termojądrowej,
broń rakietową i różnego rocLzaiu samoloty odrzutowe,

jego
Lotnictwo ~adzleck.ie
zachodnie st0\'ru.1ą
rozmów, sprzęt t-echniczny są sita.le udostarają siię oc:Lrzucić nasze prop<>- skonalarn.e Pod kierunkiem siyn
nego ko;;'ltruktor a Tupolewa buzycje".
Chruszczow uzna! za nieuzas,':ld duje się teraz odrzutowiec pasaniemy pogląd dziennika•rza ja- żemki na 170 osób. Konst•ruktoZSRR powinie.n rzy radzleccy pracują również
że
pońskiego,
w trybie jedi'l<ll.~tronnym przer- na.a nowymi typami helikopberów.
wać doświadczenia.
7.-e
oświadczył,
Chruszczow
Związek Radziecki i .Japoni,1 mo
glyby podpiE<1ć wspólny dokument dotyczący zaprze.stania doświadcz.e6 z bronią jądrową, któ
ry poprą również inne kraje.
przekonaChru.o.zczow wyraził
nie. ż.e do dokumentu takiego
przyłączą się Indie, że bezwz.glę
dnie poprze go Chióska R€puhlika Lud1>wa, •vszystk:e kraje s.1cjalistyc7,ne o~a:r. wszystkie byle
kraje zależ11€. Tak więc - pow!e<lzial Ch~uo;zczow - pow.•·tHl
by je<ln<Ality rcont p;łństw walczących o za.przes.tan?e doś~ria<l
jądrową. o zac,~ei'l z brc1nią
przesta•nie wy§ci.gu zbroj.eń o po
Mocairsitwa

taktykę

przedłużania

:z1em1 cx:lc'.ali życic.
:Projekt pomnika opracov.:al,
~h~d.zący z pow. Zlmów, ari.e.
\i/e<kt mgr inż. Gerard Al·ak.st!e- kojovve \V6:Jól"istnie.n
Chru.sz.c:ww wyra.ził prreloo111aW~ la- ?iliunkt PoLitechniki
nie, że tdlki krok ze .;;.trony
~ 1.Vl.<;kiiej.
l>l-zewoctniczącym komitetu pa.ństw doprowadzi do edu.
'l'.lr:z;y
Odpow.iada.jąc na pytanie douroczy&toś~i
Wyb gQtowująoego
la~:i r;;ny .<'lOStał :-.aslużony dzi,'1- tyezące ,o;.t<ll"i:.mków rad.ziec.kok!l p~J:111 zlotDwsk:ej w Z\·.niąz japo.f1skich. Chruszczow ośwjad
czyl:
·ków w Niemcze.en J ó,~•
.._ łeo.kowski.
Zawrzyjcie z n.a.mi trakt.at po-

„

Polskie odznaczenia
boiow e

dla b. partyzantów

radzie ckich

przech d · d 1 Iipca

NATO

pod

NATO.

motoryzowan a dywlr!a
Je aa
pfec'hotv iuaftlzle slę pod dowódilwem północneJ irrupv NATO. Na.
czele lei qrupy stoi brytyjski genera! Dudley Ward. Dwie Inne dvpołufłzostaną do pod
wizie wcielone pozoslalacel
~o
nlowPI ąrupy,
wództwem amervkańskim.
Kaida z wymlenlonyc h tnech dv
wi7.l1 składa sle z 13.000 tołnlerzv.
Na wypadek wojny, Jak ośwlarl·
czyi rz--czn 1k bońskl~o Ministersiwa Obronv. skład osobowy ka~
del dvw!zii będzie co naJmnlel l>O·
t_r_o_Jo_ n_v..:.'--- ----------------------

Plan rozwoju przemysłu chemicznego
oprac owuie komisie
powołana

przez preze sa RM

rozwój prodttlccji
WARSZAW A (PAP). - Dla j na dalszy
opracowani a założeń długofa- nawozów sztucznych i środ
lowego planu rozwoju prze- ków ochrony roślin.
Termin zakończenia pracy
mysłu chemiczne.g o w Pol.sce
prezes Rady Ministrów powo- komisji ustalony został na 31
w skład której grudnia 1957 r.
łal komisję,
wchodzą przedstawic iele kierownictwa wszystkich zainteresowanych resortów. Przewodniczącym komisji jest milaonrgainel· / nister przemysłu chemiczneg o,
•
~
A. Radliński.
za·ctom, od których otrzymałem
Udział w komisji przedstatyczenia imieninowe, składam
wicieli kierownictw poszcze"Iii drom' aerdeczne podzlękoWARSZAW A (PAP). - 29 bm.
gólnych resortów winien za"wanie.
kierunek I s.ekretar:z KC PZPR - Wladywłaściwy
pewnić
~ 1-1 WŁADYSŁAW GOMUŁKA
prz.edstarozwoju przemysłu chemicz- sla w Gomulka przyjął
" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,.. nego, zwłaszcza, że przemysł wkicli 2'...a•rząclu Główn~go Zw.ią2lku Nauczyciels twa - Polskiego:
ten wymaga ścisłej współpra prezesa Teofila Wojeńskiego ocy z wieloma resortami.
raz wiceprezesó w: Slamislawa
Komisja przy opracowyw a- K wia tkow.s.kiego,
Kazimierz.a.
niu zal.o,żeń planu uwzględni l\faja i Waclawa Tulodzieckie go.
wykorzysta nie W rozmowie wzieli udział: mini
maksymaln e
Wlady&J.aw Bień
możliwości krajowych surow- ster oświaty
ookr-et.arz Komisji
ców: złóż węgla kamienneg o i kowski oraz
Oświaty i Nauki KC PZPR Zobrunatnego , siarki, fosfory- fia Zeman.kowa .
kamienia
kamiennej,
soli
tów,
Tematem rozmowy by!y przed
poznańskich
wapiennego i innych.
stawione pr7..ez delegacje spraW powadze I S'!>okolu obcho·
oSz.czególna uwaga przy
wy oswiatowe i wycbO'lwiwcze
dzilo •P<>l·eczeństwo Poznantft
pracowyi.va niu planu zwróco- orarz sytuacja nauczyc.icls twa
pierwszą, bolesną rocznicę tra•
qlcznych wypadków, które ro- .na będzie na należyty rozwój wanmki pracy &zkoly,
iefirały się w l'oznanlu 28 czerw.
produkcji włókien sztucznych
ca ubieqłego roku.
tworzyw
syntetyczny ch,
i
Na zdlęciu: na Cmentarzu Bo·
przemysłu,
ieqo Ciała. Nad Qrobem polt>·
dla
sztucznych
alych przemawia dynklor Za·
budownictw a i' artykułów szeNaprawczych Taboru
kładów
rokiego użyiku, jak rówvież
l((lleloweqo - Kosala.
CAF - fot. Urbanowicz
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Władysław Gomułka

przyjął przedstawicieli

ZG ZNP

W rocznicę
tragicznych
wypadków

DELE GACJ A
s póldz ieleó w
u prem1 era

Cyran kiewic za
WARSZAWA fPAP). - 29 bm.
prezes Rady Ministrów, JóICf Cyrankiewicz przyjął w obecności
wic.eorezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewir:a . dcleqaclo wladz
nil.czelnvch P<>iskfeąo ruchu spół
d·, elczeno oraz związków \Prenowych s1>óldz.ielni.
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Fragmenty przemówienia Aleksandra Zawadzkiego
na krajowej n_aradzie aktywu prokuratorskiego

I

•

Zabieram glas !Il.a wstępie wa&2'iej na-ady, boidaij, że p;i.erwsz;ej
ogólnokraj<JfWej :na!l"aldy prokura,..
torów w P\J<hsce Ludawej, by
dać W ten S,P<JISÓb wYraz W.ad:z.e,
jaką do waszej pracy p:rzY'Wii.ązują najwyższe orgama nasziej
władzy .pańs.twowej, nasza pairtia, IJ.ail&Zi&'&e nleS'Zle naszego
narodu.
Orga<l!La pr~aitury i sądy wY
. kc~y _PQWaz,ną • pracę w celu
lL~widaicJ1 sku,tkow 1:1'1.eP'l'~W~>r~dineg·~ . p;ootępoiwarua, . Jakle
miało rm.eisce w poproo~ruch lata<;h, w. celu podmae&1enia samo~o.sci prokurntur ~ ruezaw1slosc1 sądow. Wru.ooki prokuxatury o POilllOIWl!le ro_zpatrzenie
sp:aw kalI".l)yc.h, w ktorych skazuiące wyroki
oparte były na
nteprawdzli\VY]n lub n.iedootaiecz
nym ma~ena:Le dorw00.oW)_'«D. doprowadziły do 09sz~:zieima :; n!.t>
sl~ISZJlYC~. zatrzufow l ~el!ll.e.i rehabiili taCJl szeregu o.sob bezzasadrue ska,z;an,ych. Zma=.a lic7.ba mnycJ; sprerw, rue budzących
wątpJl.wosc1 z punktu w1dzemi..a
Wif'.Y osób skazan_ych, lecz nas11waiących zastrZ>eZP...rua Zie. względu na z.as·W!KJCNaaJ.Y wymna.r kary, stała &ię również przedmiotem prnnownego roxpatrzema 1
odpciv~eigo ztagod:zieru.a upITJed!ll.io orzecZ01l'lY'Ch ka<r.
Zn:ioen.ilY: si_ę na korzyść warunki, w Jaikich prok'uraiura i
sądy WJ'.konują swe zadania.
O_becn1~ 4?1"gana proku.rartury
maią mo-.t.nosć skierowarua calego .WY'silku na_ wyp_elnianie zadan konsltytucyirue im paruczio...
a;.ych, . a · pr21eid.e w.s.zystkiim na
s·c:igam.1.e PJ."Zi€l51tępsitiw.
_Ogólnie kimzyst~y proces prze
rnnal!l w dz1a.!aln~ci pr<lik1.11raitU1ry
rne prz;eb1°ega1. Jednaik i w dalmym. ciągu me. prneb1ega. ~
pawaznych
rneraiz:
zaildocen.
T.-zeba .s.~dzić, że acZLll:olwiek
w cało:;ct prokuratura na.s.za w
okreisie pa~.ernilmwym wyk'.lza.la slu."!Zne wr1entowan:ie co
do społeczno-politycznej istcity
tych przemian, to j_edn.aik "W°'.i~le
ogmw proJmra1tu;y i p.~ziegolnych pr<J<kuraito<row me orrunęla
pow~a die'Ziorielnitacja poJlcycz:llla, dieZ<liriienta:cja.. której uległo,
łak w.id'zieHśmy, i is-wreg imnych
sirodowJ;Sk spol~znyich oraz ogmw aparnfo panstwoweg\>· Nie
om.iinęło ich niieZI\-"i:ttm.ienie pod-

1ronarriy

!!La

pl'IZełOl!!lawym

VIII w:z.bogacenia.

się, wcail.e nie ci,
I na
zaa:aibiają najmnii.ej i któ- mocą

Płer1.1um ZWLrot w polityce partii którzy
i paińisitwa oz.nacz.a :z.er·wanie z rzy mają

wypacZJe!l'lii.arnii, ale w IJ.aJjmn.ieJ-

Stoip.ni,U ni.e na.rusza, nie
podiwaiża ooojaJIBtycz.n.ego klierun

ISoZym

najwię.kisize
trudności
w związaJJJi.u końca z końcem.
Wys.tarczy przejrzieć poja.wiające
się niemal codzierunie w prasie

odWl'ót, trzleba. łio z calą
podkreślić,
sk.rupula.me
prre.stir7r-gan;ie prZJeZ organa wla
dzy lrom;tyitucyjillie za,gwarant<>waaiych praiw obywarteli, ni.e wycz;er.puje pojęcia praworiządności,
jeż>eli w pacrie z nim nie id.Zlie
sumweame pr:re..c;trziegalllie prawa
i wyikanywanie 000.WLązków wobec państwa przez obywatcli.
Obie strony praJWQ<rządności
są śdśle zie sobą 7Jw:iązaine. Jedna ~ drugiej :istnieć nie może,
n1i.e ma bor.Wero pra:woirządności
obOIWiyiując.ej tyLko orgallla wła
<lizy, podobarie jak Iliie ma praworządności obow1iązującej tylko oby\'l'alteli. Praworządne je.<;it
pańs.two, w którym rok.ogo ru.e
spotyka krzywc!,q. zie S/froo.y organów pań&twa, ałe w którym
jednocześnie na;ruszycicle prawa
i ~tępcy ni.e lro.rzy\sltają z

Garść informacji
z prac

Rady Ekonomicznei

Na posi.edz.eniu SejmOIWIElj Ko-ldla. wspólnych celów ~
mdsji Planu G<Jspodarcriego, Bu- czych, jak badal!lil.a. na~
dżetu i Fdlllalnsów 27 bm. poseł ~ ~tid. Istnieje talie morili
Oskair

Lange omÓwlił tezy Ra.dy wość

pow.sita.wania centra!ln;)."Ch

Ekon.omi.CtZl!l.ej w spraW!Le plal!l<>- zam.ądów ~myslu na ~
wainda.. w sprawne niektórych wie powiiąmn kooperacY]ny@
ku rozwoju na.isrego kraJLI.
i meldunkach illlformacje o koklietrulll!k.ów 2llllia!ll. modelu gooipo miedzy zaikl.adami.
Derorien.tacja
polit.ycma, o rupcyjnych li 2lklidziejskich afedairczego. Rada Ekx:mom.iczna zaj
Na tym samym posiedzeniu
kltórej mowa, wywolala zjarw1- rach, o ok'l'a<lal!l~U pań&twa na
muje się obec;nle - jak wYnika komlisjd. udzielił wyjaśnień p1'7'Je
ska b:iJemości
1ub oslal:>:!Jenla dzi€siątki i seitki tysięcy, a n.aro
z :i!Il.tornia.cji pos. Lange - prze woidruiczący Komilslj~ Pla_norwal!lia.
aiktywiności u części pro.kiurato- wet m~liony złotych, by z.rozuglądem poszc·ze,gó1nych dziedzi!ll. dT S. Jędryichorwskń. Poil!lfoa:morów w obliczu aJdyvn1ZUjących mieć całą nieprawdlziiwość i SIZlk:o
gospodad'ki na.rodowej, a wYni- wal on po.słów, że Komisja Plasię środowtisik o tend€!1'1.Cjach an- d.li1w'CXŚć ·poglądów o r:re!romej
kiem tych prac będą pra.ktyc~- nowania wprowadza już zmłai
ty.<;ocjahst}l'Czmych, oo tirakrowac n.iemożmości skubecZlllego zwa[ne propoo:ycje; dotychazasow.e o- ny w planowaniu na 1958 rok w
nail.eży jako objaiw =<iególmJe czania tych zjawask również za
gólne tezy ma.ją charakf;e[o ra- opacoiu o tezy Rady EkonmniCIJI
illiebez;pieczmy w oblicz.u gwal- pomocą środków karnych, zwła
czej teoretyc<"Jny. Praca ta po- nej. Zmiany te idą w kierunku
tawn:ie inairastającej fald. prz,e- szcza gd,y ISltio\slorwa1!1ti.e ich popieWwia kilka miesiięcy.
uelastycznienia. systemu pl~
stępstw naitucy kryminaol!n.ej, oo ra .;:.z,eroka opin:ia spolecma, któw odpowiiedzi na pytalllrla po- :wania, 8:. zwłaszcza. planowa.Dl&
rów.nież wytworzylo sy:tuację za ra jiesit Z!decydowaillie jednomyśl
słów poo. Lange wyjaśinił kilka mwestycJ1.
groż€0:lli.a porządku i ładu w ży na w potępia!ll.iu tych przezagadnień.
Fundusz plac musi
W PGR centralne plainowarue
ci.u pańlSltwa.
De.Zi0il"'.i€1!l:tacja ta stęp.sitw.
być nadal centralnie planowany, obejmuje prawie wyłącznie wyda.ta 0 oobie znać w wypaczoPodobnie ma &ię spra:wa spez
tym
j~naik,
że
powinna
istnikli
fiinanoowe, a pLainowaniem
nym pP2Jebiegu nioektórych p1"0Ct> lruJ.a.cji. ]:'<ikt nie neguje, że eko
nieć centra.Ina I branżowa. 1>1>li- prod.Uikcji
zajmą Slię gospodarsów reł>.aibiliit.ru::yjnych. Sluszma nomiczme możliwości upraiw:iall1i.a b-.~rności.
tyka plac.
stwa i zespoły. W hand.lu plazaiSaida rehabilitacjd. osób bema- spekulacji stwairza brak w d<>Tuzeba wydągną~ odpowi.ooW zakiresie orgain.itLacji pn;e- nowan.a będzie tyilm tzw. scoensad.n.ie s:ka.zam.ycla oraz rewizji sta1eazmej :i.lości ntl.ektórych towyroków zb;vt surowych z.o&taJa wairów, zwlas= towarów wyż nie wlllioskli. z glooów opinirl. pu- myslu tezy pr.z;ewrldujf\, że przed tralioowana masa towarowa,
wykorZ.Y\!>tama przez śrnd01Wi1Ska ,9.zej jaknścti. Ale czyż z tego wy blic:zmej w.sika::zrujących, że część slębi1J,?'Stwa, mogą się zrzeszać
oboe i w P!'ZJ€.S.Zlości aik,tywnie nilai, że mamy bezczymiie P'l"ZY- wyroków, Itie odpowiadających
wak'zace z naszym ustirojem dJa patr:vwać Slię jak spekulanci de- rneczywistej SZlkoo.hwości przeprób rehabHit.acjii wrogiej idoo- 7J01rgan.i!zują rynek, wyikupują die steps~wa jest kOlllsekwencją bralo~ii i wro.gich kierunków poli- f.icytow.e towary w celu ich od- ków śledzJtwa nie dających się
tycznych, na.pot.yka.jąc niekiedy przed!a~y ze słonym zYIS!kiem, często uzupełnić w postępowa
braik nałeżytej oceny politycz- nabijając swoje kie~izertie "kosz- niu s1ądowym, wyntka nioejednokrot.nie z bezza.sadnego ograninej oraz od~ru zie stlroilly pro- rem uczc.iJwych lu d.z:i.?
czelllrla ślediztwa do najłatwiej
kuraitorów i .sed.Zliów.
Nie możemy wti.ęc &pOllrojnie uchwyiłln.ych prres.tęp&t.w
i najła
Ni.edootaitecma aktywność i cziekać, aż :ziwiękwoma jJl!'(llduikW gmachu przy ul. Wiejskiej w Warszawie każdego dnia zbi~
skutecmość dz:iałamri.a. a często cja. ku kitórej nasza gospodarka twiej dających się u.staJ.ić spraw raja, się kom.isje fila rmpatrze nia. J)QSZC11ególnycb za.gadmeń
liberahznn origam.ów Milicji Oby- na.rodowa ze wiszech sil zmieraa, ców, z praejścia dJO porządku projektów uchwa-ly, o planie 5-Jetnim. Poniżej podajemy krótwate1sikti.ej ii proik1tura;tury oraz USllill.ie ekonomiczme moż1iwuści nad śladami. prowadzacymi do ką relację z posiedzeń niektórych tych komisji, w formie w
sądów są .szczegó1nie dotkl.iiwic up;ra.wiania spe.kulacjd. me mo- innych jesrezie czynów przestęp jakiej przebiegały ich obrady.
uczestników
odczuwane pr21ez n.a.jszerszą o.pi żeny tolerować kaiptiJtiuiJ3111okdej czych i innych
KOMISJA PLANU
rniic7m.ej dla spraw r02'lWoju przie
.n.ię G;pol..e·c=ą na oddnJm zwal- teoryjki o rzekomej niemożności prziesitęp.stw. Gd.y chode:i. o wYro
czam:ia roz;pleniori.ych pr212.:;tępstw skuteczmego 2JWak~ia spclm- ki sąd<JJWe, J?II'Okuratorzy jako GOSPODARCZEGO BUDZETU m.yslu lekk!ego - o charaikter7.e
I
FINANSt>W
koncepcyjnym, opillliodaJWo:cym i
o.sika.rżenia
wJnni
g.os.pCY..lJarrczych laipw.vni?f't·;·""· lacj:i, korupcji i kradzieży ża po nieczmtcy
zainterePosłowie: Zbyt sz.c:rupłe d-0 po koordynującym pracę
s.pe!lmlacj,i i nadużyć, najróżno mocą środków represyjnych i a~, w forma.eh prawem
rodn.6.ejszych form rozkraidarua sookojnie przypatrywać się po- prz.ewUidzi.al!ly>ch, domagać się w łneb są kredyty na budowę no- sowanych resortów.
Należy
przyśpieszyć oddan!l.e
mi.enia spolecz,ruego - s!owem głębianiu i bez tego niemałych sądal'.::h należytej oceny szkodli- wych dróg i ich konserwację.
tych przestęp&Lw, które są obec- trndiności gos.podalrczych, jaikie wości f>OS2JCZ1ególnych rodzajów W Wli.elu wypadkach wysiairczą dq eksploatacji illlwestycj~ zapl.a.
przes.tępsitw i odpowrl.edniej ka.Ty zaloedwie na p!l'zeptr0wa1dzel!lie po nowa:n,ych n.a lata 1959-60.
nie najgorszą plagą naszego ży px.zeżywa kraj ..
dla ich sprawców, a wyroki nie łQWY niez;będnych prac k01ruSerc.ia., Mórych skutki kładą się
Tr:reba pI'z:ea.n.aliwiwać zagadtym wymaga- wacyjnych.
Istotną, jakkolwiek oczywiście odpow.iadające
sai~zeigóll!lie cięż!-.iim btrZemiellli=t
nienia ekispor:tu i dmpoll'ltu pod
I&trui.eje kond.ecz;ność bud.owy kątem opłacalności.
na ba·rkii wszystkich ludzi pracy. niie jedyną, przyczyną poważ niO!ll zaskall'Żać do wy7.s;zych tnnQWych połączeń
kolejowych
Ciężair
gatunkowy, a !J1'Zede nych wypaczeń w dziia.·lad.ności stancji sądQWych.
w.;-:zys11k.im. rn::irowość t,ych pTZJe- prnkuratury ~ sądów w ubdeKOMISJA LESNICTWA
Pl'7Jed sądami stoi za.danie li- np. między Lubels7.czyzmą a Slą
stępstw, urastają do wagi p!l'<>- glych latach było z.byt jedno- kw.iidacji p.r:oowłeklości w rozpa- Sik.iem.
I PRZEMYSLU DRZEWNEGO
blemu ogólnopaiLSfJworwego, utru stnmne traktowanie za,gadinien.ia t.rywamiiu spraw, zwla=za doPrzedsta.wfoiel rządu: W prowówczas, w tyczącyc.11' prziestępi.tw szczegól- jekcie planu ni€ u~vzglęQJ!iooo
dniająoe.go w r;;na.cz,nym stoipl!1i.u praiworzą<lności,
~ wy<ralZiil!i p~ląd, :r!
proces wsziechst.ronnego, lw.!l'mo- dxi1~tcyner.ski .s.po.sób, jak gdyby nie szkodliwych w obecnym o- dQ&tarl:ec7Jllie ia1.teresów rej()l!lÓW za:tozema plal!l1:1 5-lcitn.i~o w go
n!ijinego roowoju naszej g(J\S•J)-Oldia!r wydziela.1iśmy z za:gadniie.nia pra k;resie i orze1kania w S!Wsunku goopodat"czo zacofall)ych. WYillll- spoda!l'c~ leśneJ .są pralWJ.dlowe_ i
ki narndOIW'ej oca.z poprarwy sy- \'l/IOr~dinoś-c:i przestrziegan.i.e pra.w do ich sptrawców kar odp<Jlw.ia- ka to z kon.ieczmości za,!wńcze- s~wa;r.z.a~ą waru1nk~ di:> _podnlies'le
tuacjl maitEriaJ.nej najsY'..rszych chroniących państwo i jego in- dających
w.inie
ora~
spo- nia roz.poczętych :Ln.'~'tycj!i i rua g·01s.p·odall'lk1 lesnei 1 _Prz.emyl·eir€sy, pań.sitwo zagrori:()l!le od lec;zme!lllll
WaQ·stw spf>leczeńlSlłJwa.
odczuci.u
krzywdy, rozbudowy istniejących j.url: m- slu dirzieJwln.ego na wyzszy popierwszych
d:ii. siwego islln.ienia jakie prr=tęp·stwa te wyrządza kladów.
Zle pirzedsrtawfa s:ię sprawa
ziom.
~wow.ego !aik~u~ ~ zaipoczątko wykr_ywaLn<JtŚCi tych przestępstw, - n.ie doceniając w należytym ją kla&ie roOOt.nic:z.ej, masom pra W projekq:ie planu . w zak!resd.e,,
st<lipiniu,
w
ka.żdym
raiz:ie
w
coany po XX Z.10zdzie KPZR, na zbyt długo rl{}za.uchwa1e:ni aiecującym i poszic:ziegó1nym
oby- zaopaitrzenia. w materJ.aly- budo- KOMISJA KULTURY I SZTUKI
VII Plooum KC PZPR oraz do- rzyści i kombinat<:;rzy różnego dziiennej pnaiktyce, że istota" pra- wa.tclrnn. Nii.ezgodna ze szkodLi- wlane po raz p.ie;r-wszy zróWl!la-,
wonądności obejmuje w rów- WO!Ścią OZY11Ju,. z pdczuciem , op.i- no w pra,wacl;1 g<l6podairkę uspo
PosłO\\>ie:
Dzńal kuJ.t.ury pro-rodzaju 91:az zwykli zlodzieja.szJektu planu 5-letn.iego ni.e odkowie millenia s;>e-lecznego mogą nej mi.erzie przestrz.Jegainie kOlll- nii &polecmej i in1ere.samd pań 1.eom.ioną i ni.eusPoi:eczmiOidą.
styt.ucyjnie
zagwarantowanych stwa po1bla1żlilwość wobec winBrak =!€1::-ialów hamuje roz- zwi•erc:iiedl.a dositatecznie
pobezkarnie żerować na ciężkim
prarw joecL-iostek, obywa·t eli. W nych poważnie ogranicza sJmtecz budQWę
i kon.sea:-wację
sieci trzeb wlSd i małych rn.IBsteczek.
trudzie oohsk1i.ego robotnika i pra
wa.runka.eh pa.nQWania niesłusz n.ość walki z prz.esiępazością dróg. Poprawa prrewidzi.an.a jest
W społeczeństwie daje się obcov.r.nika l.ITTlY'Slowego, sysiOOmaserwować regresja kulturalna,
tycznie okiradać pańsiwó i oby- nej toorii o sta.le zaio.s1trzającej również od strony mobili.zacjl w fatach 1959-1960.
się wail.ce kla.s.ooNej w miarę po- do tej walki.
SZJe!'IOlkich
warstw
W zaik.ra."lie kolejrnictwa plan której truba przeciwd:zdaŁać po
wateli.
budowy rocjaJ.i.zmu - spoleczień1S1twa.
zakłada przede wszystkim elek- p.rZJeZ SZ<'~iką
:im.icjatywę spoDocho•doonia i śledztwa
związku
w stępów
taik.i.e pojmowail1'ie czy praktykoW
obecnej
sytuaicji
bain:lziej
tryfika.cję
i u.sipraiw.n.ieillie pcracy lec.zm.ą.
tych sprawa.eh prowadzone są
wanie
prawor.ządiności m.usi:ało p.iż kiedykol wdek potrzebna jest już istn.i.ejących
l:in.ti.
Budl()IWa
niJe.iednok.rXJitinie zbyt powoli i
Przedsta.wlolel rządu:
Ważpowierz,chow:ni.e, czę&to nastep- doprowadzić do wielu błędów i tr<J\Slka o wylSIOdti poziom dyscy- n01Wych szlaków ze względu na
nie umarzalll!e, prz,estępcy o.d1)0- wyko.śla.wień, zwlaszcza, że dzia- pliny spolec.zai.oej, o u.slllll.ięcie z środki inwesitycyjne jest ogra- nym ~"Oblemem jest aktywizalal tiu cały zespól skrz)"\V,ień w naSZJego życtla objarwów rozprzę nicZ!Oina,
cja
życia kulturalnego na ZieDziś o g-0dz. 16 w Parku ł wiadają z wolniej stopy wówozaS, mecham.iźmi.e życia spolec2l!lomia.eh Zachodnich. Wiąże Ilię
1 Maja (Ruda Pabianicka) roz ł gct_y brak ku temu należycie u- politycznego i gio.s.podarc:z.ego, żró żenia, o ochronę mienia społecz
ona jednak ściśle z aktywizaKOMISJA HANDLU
pooznfo się wielka impreza ł Z<1..sadni.ony·c.h przyczyn, zy.siku- dl.em h."iórych - jak to poclikrn- nego, o ład i porządek publiczcją goopodairczą i od niej jest
WEWNĘTRZNEGO
zwJa,zan.a z obchodem Dni; jąc pr:ziez to możnoś.ć 7.aciera:nia ślaliśmy już na III Plenum KC ny, o pra.w0trz.ądiność.
zależna.
Nie ma wątpliwości, że :nasi
. śladów swojej działalności.
Nie
Morza.
partii - były odstępstwa od le- pr9Jku~atorzy podejmą wielki wY
podejmuj.e się cloota·teczmych wY
Przedstawiciel
57,5 mln złotych przeznaczono
rządu:
W Pl"!>l~r.amie skok do woWyrazninows.kich norm życia pa['tyjne- siłek, by :r. h<l«llOrelll sprostać tesitków w celu wylayc1a ws.nól- go i pańM.wowego.
dy z samolotu. zawody kaja
ny wzr<l\St dochodów lu<lności na muzea i ochronę zabytków.
mu
zada.n.i.u.
ników przestępstw i ich orotekkowe, przechodzenie p.o linie
soow·o<k>wal trudności w do.star
Ni&kie .stosunkowo nald.ady na
vorów, cze.sto w toku ślęd:zit.va
nad wodą. Ponadto w.YStąpi
cmn~u odpowiedni.ej i.'ości to- kulturę i sztukę są odbiciem
!Ue zabaz,piecza się nagrahi>O<!'.ezespół artystycizny Domu J\llitrudności goopodarczych.
Trzewairów.
go pr7Ę'l sprawców miGnia. Ni.elic,ian!.a oraz orkiestra wojHarulel bierze pod uwagę dal- ba zrobić wszystko dla na.jpojed.nokN•tn.ie ni!Sikie kary wYmie
sk(JIWa garni7ie>nu łódzki~<>.
wykorzystal!1i.a
f!IEY WZJI"O\Slt planowal!lych docho- żyteczrnlejszego
rz.ane prZJCIZ sądy wielkiim afe!l'zy
Bilety wstępu. tzw, „ce·gieł
dów i uwzględnia je w swym tych fund.uszy,
s.tom
i
spelmlal!ltom
w
zestaiwieki''. w cenie 2 złotych nabyp.Lrunie.
n~u z
waritiością
ich niegooz;iwać można przy wejściu do
Niedobór szieregu artykułów
wych „zarobków" czynią ich pro
Darku.
„Ce::iel:ki" biQll'ą uW ARS ZAW A
W samym fakcie budQlwy domku da się oCk2JUć w ciągu całego
ceder oplaca.1.n.Ym.
dział w
l<>Sowan.i u premii.
Prz.emysł
te•i:;enowy matelliałów campingowerro nad jez.iorem n_i"l planu 5-letnd.ego. W towarach
Trze.ba te elementy w sposób budowlanych zamel<lowa'1 w dniu byłoby nic ciekawego. Jedna:kz~
Wśród rui,gród - rowery, radoota,tA:cznie dla nich zrozumia- 29 bm. o wykonł'niu planu pół· na uwwqe _z~słuqu1e budulec, z kto prz.emyslowych obejmie Olll nadia, zegarki oraz... vralka.
podłóg
dal tka!l1ial.y, od:zil€ż i ,:,buwie.
ły przdwITTać, że jest, to pr~'>lię roczneqo produkcj.i cegły w 101 reqo wzn:.es1•00-0 domek. Jest nim
Niie zakłada się zwń.ękmlenia
w21ięcie ni.eoplaca.Lne, w którym proc. Plan produkcji na pierwsze 71WYkla qlma. Taka qJ.1manv domek
mo- ilości· sklepów. Sprawne roz.pro
ma.ją więcej do stracerui.a, niż do półrocze br. wynosił 516 mln. szt. :- 1ak zaoe:wzi>• _wlasc~crnl ceqly - wykonano za5 523 ml.n. ze zbu<lowac sobie kazdy turysta. wadzianiiie więks'Zlej masy towaro
W Państwowej Fabry~e Wago·
sziuk
Nie wvma11a on wielk.iego n&klatakiej wa·llci zale*
du kosztów i można qo „ulepić" w-ej lllltllS:i na.s.tą.pić prz~ usprarw nów „Paiawaq" zbud·<>wano. protonien.ie
o.rgain.izacji
pracy
i
lepIY'J) ap<i;ratu do pastowania podłóg.
ży w dużym stopniu od sik1
oor•
29 bm, w godzi.na.eh
rannych u- własnVlllli rękoma.
Dzial111nie noweqo 111para1u jest pro•
sze WJ'POL'>ażenioE'
dynowan.ago i zgocl:nego wysi1ku da:! się do Laosu mmister pełno·
ste.
Zgromadzoną w cylindrze p:i.
Posłowie:
Założony
w
plam;ie
organów k1Jntroli i riepiresji, ·7..a- mocny Stefan Chanachowicz KATOWICE
stę wypycha przez otworki sprę•
leży też w pawarżnej mierze oo przedstawide·l PRL w Międzyna
Strażnik huty „Batory" -0dkrvl, WZl!Xl&t doc:ł\odu ludiności szaco- żone P'OW1elrze, wvp·ompowvwane
przezwyciężenia
w niektórych mdo•wej Komisj.j Nadzoru d Ko.n· iż· zakł-ad powierzo,ny jeqo pieczy warny joest zbyt nisiko. Projekt specjaolną pompą, umieszczoną w
oprócz wyrobów hutniczych prn- planu nie uwzględnia doota:tecz rączce aparatu. Pas
ogniwach tY'Ch organów fałszy troi.i.
wpada na
dulkuje... naqrobki ze sztuczneqo ~ potr.ooby wz:rO\Stu masy to- szc:1Jotkę i następnie rozc.ieral!la jest
• r •
•
wych poglądów na rolę O!'gal!lów
maormuru.
Zainteresowmy tą nis>- warowej.
Ja.k informuje Prezydi·u.m Stolecz
PO podłodze.
ścigania w zwalczaniiu przie1Sitępnei Radv NairocLowej będące obec- codz.i.enną prroduk.cią uboczną huty
Wczora1 w lokalu Zarządu Łódz- czości gospodaa·cz.ej.
Szczególnego rozważenia wyCena nowych apil'ralów, których
kiego L!gi Kobiet odbyła się mila
nie w stadmm orqanizacji puukty ustalił, iż w niwn.icach jed.nej z
d
'---·..:
uroczys.to ś ć olwa.tcia pierwszej w
Tu i Ó'.li-dzie docho zą uvw,em adreS<1.we na dworcach Głównym i łażni istnieje zaik.onsp:.rowany war. maga problem cen, które nie są wykonv-wa.ni,e rozpocznie zaloga.
Pafawaqu,
wawdopodołmie w
r·a·
:na zd:rowych podstał.odzl wzorcowej poradni krawiec- do gloou
poglądy o rzekomej Wschodnim w Wa~szawte rozpocz sztat kamieniarski zajmujący się tą oparte
m<I<:h produkcji ubocznej nie bę·
• klei I dilewiarskiej. Na uroc.z y, bezcelowości .sto.sowa:ntia repre- ną pra•cę 1O lipca, a nie jak było produkcją. Orq111niza-torami p.rowJ- wa.eh ekonomicznych.
d-zie pxzekraczać 200 :z.ł.
Ciągle je.sz,cz,ę nie są podjęte
stość tę prz-1byli m. in. w.icepne- sji w tych sprawach, gdyż n.ad- projektowane pocz&-lk-OJWo 1 lip. dzoneqo na pryiwatny rachune'k, lecz
na koszt hutv warsztatu hvli pra- wystarcza.jące środJkJi. dla 21wa.lwodniczacy MKPG - Xażmierczak urżycia, korupcja i spekulacja S<\ Cil br,
cownicv Gliwickiego Zjednoczeni.a cza1!1i.a korlllpcjd.
ma;: orzeds ta wicie lka Wydziału Za JaJtoby zJaiwisk.i.em. ek()l!lom1c7Jll~e
SZCZECIN
Budowy Prziemysłu Cię:ż.kLeqo. Sora
trudn,ienia - Carolini.
k
ki h
W olbrzymim pokoju ZŁ LK przv uzia.sa?nion.ym Wi!lku>te
nie c
Miaistecz.loo
d1.;iiecięce P<>dgrod.z!e wę „przedsiębiorczych" producen·
ul. A. Struqa wszystko jest przy- plac 1 braku towarów, a. za~ nad Zil'lewem
- Je· tów naarobków · .odda.no ·w ręce ~OMISJA PRZEMYSLU LEK- dzienników czasopism
qotowane na pr!llyjęcie pierwszych I mogą być zwakzaine Jed;vin.JJe dyna teqo tvpuSzczeo1ńskiim
KIEGO. RZEMJ-OSLA I SPOLplacówka w kra~u MO.
klientek ooradni. Siede·m maszy~ przy pomocy środków eilrono- - je.st już goo!owe na przyjęcte
DZIELCZOSCI PRACY
do szvc1a, stół <lo prasowal'.ta 1 micznych. GłOO?Jell1ie i ułega:nie ma.ly;c.h wczasowiczów. W p•ierwwyutr.oiów, fachowe .podręczmkt 1 takim fałszywym poglądom stwa szvm turnusie Podgrodzie goście
Rieferent komisji: Wzrost siły
żuma•e Już <>d p<>nledziałku po•---"
. b'-. · dl _, będ'zie dzii·eal z Rzeszowa, Wroda...
Od 1 liipca br. ceilly dzienninaibyW02'.ej ludności wyma•?.a 5vradn;a ·będzfo udzielać fachowych r~ :'-".' 11""'"erę po
a .,.o wiia, Wa,rszawy, Łodzi d Opola.
wskazówek przy wybo.rze 5Uknl. dzJi.ei l spekulantów, dleror1eintustem.aityczm.ego rozwoju przemy- ków i cz.as,oipism za.gra•nkmych
bluzki. spódnicv.
je opitn:ię społeczną, roz~aja orsłu lekkiego.
sprzedawa1nyich w kio·51kach
KRAKOW
Oprócz bezpłatnych drobnyici;i po- ga.na powołane oo wa11ci. z nimi,
tnwesitycje
w
przemyśle lek- „Ruchu" i Kluba•ch Międzyna
rad, będzio tu można również sko- :z:wŁa= młodą, ni.ezaohairtowain.ą
Nad Jeziorem Róinów Jeden z
kim sa niedostaibec.zne i wejdZJie rodowe-i Prasy i 'K6iąi.!ki zo1;r~yslilć z l!'aszyn do s_zvcla (po- ich ka.drę a jedno~ni.e wypa- profesorów foliteclmi.ki Rrakowradni.a h<>w1em ma zamta.r pmwaon w na•">tępllly plan pięci<lll.etru taną podwyższone.
' .
,
.
., • Skiej W\'budował sobie nLezw)"kły
<lzić db k·obi et zn.ajciujących się cza rzec~tośĆ. ~WJS~C domek camp•ingowy, Mieści on na
bez rezerw produkcyjnych.
w ciQżkich warunkach mate.rial- OOW'llelll. Jest taka, ze olhrzynua parlerze przed.poi]cói, pokój miesz.
Cena pi.sm zaga-animmycłi
Zie części zamienne produkcji
nych pracę naikladczą),
większość
ludzi p<racy żyje kalnv :z wnęką kuchenną, za·ś na
LONDYN {PAP). - Jak d(}noszą kraj<JiWej powodują szybkie zu- prenuimerowanych w roku 19!57
Pora-Onia b~dzle pracować na skromnie, &kronmiej, niż byśmy poddaszu j eszoe jeden duży po- z Tel Avtvu, premier farae!.a Ben żywa:n~ i ndstką wydainooć agre
dwie zmiany: w poniedziałki, śro- pragnę!ii, a.le uczciwie, z otirzy- kój. Domek kiryty ie•st strzechą Gurion ośwladczyl w J>i&tek na koo gaitów. Należy uwzględnić im- nie uleg.a ZJ!llianie - natomiast
wtsiz.ellkie rz;amówienia lpirermdv 1 sob<>ly od qodz. 9 do ~3, a mywainych wyn.a.grOO.veń t za- słomi.wną i iak twierdzi jego wln- ferencU PT<lSowej, lt wkrótc1> zo- perty częścii z zagirainicy.
merat na roik 1958 będą pir'zyjwe wtorki. CT.wartki i p1ątk1 od robków a kradną i popelini'lją ściciel, zapewnia wcaile komf.ort1>. staną nawlazane stosunki dy.plo-1
. .
.
.
·
we, iaik na wvmoqi turyo1ty - wa.- matyczne mlędzv lzraęJem a Nlwi·
IstJn:ieJe konieczno.s~ powołama mowane według inowyich ąod
!f<>dz. 15 110 19.
(Krl
naJdużycla lll.a wiel.k.ą sk.ale. dk, ranki
mi.eszkia·niowe, / · ·
·
~&ml :i:a<:hodnilJlli. i
&ta.l:ie.J raid,:y *~ WYŻ'S~ooyich cen.

Wiadomości z ~machu
przy uliey Wiejskie.i. 5

•
Wielka impreza

w Parku 1 Maja
w

---

z Dniami Morza
....__

I

Pierwsza w Łodzi zy~~n:~ć

•

Aparat
do pastowania
za ok. 200 zł.

„

wzorcowa poradnia

krawieclro-dzrewiarska

dla kobiet
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stosunki
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Pomyślnych wiatrów
morza bez lodów!
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Polska
'

NA

wyprawa

drogach

Spitsbel'."gen

AFRYKI
P

il!

o
i

odróż

zwykłym

samoosobowym

chodem
przez Afrykę wi·aści
wie nie stanowi już dziś
żadnego ryzyka. Drogi głów
ne są na ogół w stosunkowo
dobrym stanie i umożliwia
ją dość wygodne połączenie
między portami a miastami
położonymi w centrum afDroga
lądu.
rykańskiego
Kap-Kair, jak sama nazwa
wskazuje, pozwala „przez Kaprzucić" się turyście
stad tu do Kairu, przy czym
na pewnych jej odcinkach
spotkać można nawet asfalt.
Inaczej jednak rzecz wygdy chodzi o drogi
gląda,
które prowadzą
boczne,
przez stepy, a z których w
zasadzie korzystają tylko
I łowcy zwierząt.
myśliwi
Najczęściej są to tylko koleiny. Spotkać można na
nich tubyfców pędzących
bydło na pastwiska, a także
i słonie zmienosorożce
Tarzające do wodopojów.
kimi „drogami" mogą jeź
dzić wyłącznie wozy terenowe, ciężarówki o wysokim
po<iwoziu.
Nie dat Doie próbować tu l&Z•
dy w porze deszczowej! Nasza
Wy11rawa zoolo17iczna doświad·
10110 na wlasnet skórze.
czvła
Byliśmy wówczas w stepa<:b Serengeti I lilmowallśmv lwv. Na·
ql o zasl1oczvla nas krótka ule·
wa. \V oka mgnieniu drona Pl>·
kryla si 1 blotnista ma.zią, w któ.
rei ulknel\śmv „na amen". Po-dkamlenle
I
kla<lallśmv qałezie
Pod kola, zalotvllśmv lańcur.:hv
nró
sl'aml
na ononv I WS1JÓ\nvml
howatlśmv wyciąQnąć sa.rnocliód
na mnlet roimoklv !P•f>n obok
droqi. Udało sle lo do.piero po
w\„lu qotlzln•ch.

Tak oto wvgladaia najczęśdej
„droql" step.owe. W rzeczywistości s• to tylko !llębokie ko·
lelny, w·l'żłob'one przez ciężarówki.

ny. Niewielki to właściwie
trud, ale może urosnąć do
problemu, gdy
poważnego
na przykład silnik „zgaśnie"
akurat wtedy, kiedy o kilka
metrów dalej kręci się niespokojnie olbrzymie słoni
sk•o lub nosorożec.
Największym jednak z nie
bezpieczei'tstw, które czyhają na k i erowcę, są po .ia~dy
po drogach głow
pędzące
nych z iście furiacką szybkością. Ludzie w Afryce są
dziwnie zobojętniali
jakoś
na wszelkie sprawy dotyczą
ce życia. Może. robi to klimat. Ta obojętność staje się
niebezpieczeń
szosie
na
stwem dla wszystkich.
W wlekszokl samochodów clę
tarowvch, zamiast qwlntowanę
którvm
!IO, melalowe<10 korka.
u.myka sle otwór zbiornika b„n.
zvnv - w:dzlalem stare szmatv
zatknlele w tenże otwór. I z takim oto „zahernleczeni.em" ped>1
si„ be.z namvslu. maiac po ob11
stronach rlroq\ płomienie pota ru
trawiaceqn słe1>v.

Ponadto, k a żdy kierowe~
na drogach Afryki musi
przyjąć do wia<iomości, .ż:
słoniom i nosorożcom lep1eJ
dobrowolnie przyznać prawo pierwszeństwa „przejazdu". A spotkać je można na
drodze dość często, zwłasz
cza nocą, jako że o tej porze chętnie urządzają sobie
spacerki.
Najbardziej chyba będ~
z tvm.1
pamiętał spotkanie
sympatycznymi zwierzą~ka
mi podczas nocnego prze1azdu przez puszczę Meru. Wte
dy to właśnie drogę zagrodziły nam słonie. Jak skamieniałe wpatrywały się w
nasze reflektory i powo1i
zaczęły

tyjace w pohlitu
Z1~ierzeta
bardzie! nczeszczanvch dróg
!lrzvzwvczaJv s!Q do samocho·
dów. Wit1oczne na zd!ęclu anlv!o·1>v. zazwyczat bardzo pło•
Chliwe. tuta! zuoełnle spokoi·
nic zm'.erzaja ku zaroślom .

Niemniej groźnym wrogiem kierowcy jest w Afryce kurz. Nasz „rodzimy"
nawet się <io tego nie umywa. Rozległe przestrzenie
Wschodniej Afryki b'.iwiem
- to głównie grunt powstały z lawy, który z biegiem
lat przekształcił się w drobny, mączny pył.
W czasie podróży w okresie suszy kurz ten osiadał
na nas w takich ilościach,
że na pierwszy rzut oka niczym nie różniliśmy się od
tubylców. A co <,;orsza przedostaje się do wnętrza
aparatów fotograficznych i
filmowych oraz zatyka zupełnie przewody d·oprowad'.?.ające benzynę do silnika.
musieliśmy
te
Przewody

"".ięc przedmuchiwać dosłow

nie co dwie lub trzy godzi-

Pływające qórv lo-dewe w llc.rdlle Hornsund.

przejawiać

ochotę

do zaatakowania bliżej nieznane.~o przeciwnika.

Moment wyjścia statków
na morze, 17.ie oznacza bynajmniej początku wyprawy. W rzeczywistości trwa
ona już od bardzo dawna,
na terenie Polski, WybrzeWarszawy,
Sląska,
i
ża
Gdyni,
Łodzi,
Krakowa,
i tylu innych
Wrocławia
miast, w których odbywały _się
przygotowania. Ja:ki był ich
przebieg i jakie zadania organizatorów wyprawy, łat
w1eJ zrozumie ć poz nawszy
klimat i niebezpiecze1'lstwa
tego północneg•o archipelagu
tysięcy wysepek i wysp, określonego nazwą Spitsbergen.
wyprawa będzie
w jego wysuniętej
na południe części,. w k~a!
nie, która cieszy się opm1ą
na
jednej z najgorszych
Spitsbeorgenie. Częste mgły
i wiatry utrudniają żeglugę
przy wybrzeżach najeżonych
szerami - podwodnymi ska,ł
kami, wychylającymi się 1_18
powierzchnię przy odpływie.
Liczne lodowce spływające
d-0 morza ze stoków górkruszą
skich łamią się
pły
nieusta11nie
tworząc
wające góry ....., fantastyczne
gmachy z zielonego lodu.
Zimny p•rąd płynący z centralnego basenu arktycznego
przynosi tu stale, nawet w
masy
ciągu polarnego lata,
drobnej kry i lodowego ruwejzapychające
moszu,
ścia do fiordów, uniemożli
w1aiące pływa.nie łodzi motorowych, ochładzające powietrze. I przy tym wszyst ...
kim jedyną rzeczą nie podlezmianom,
ciągłym
gającą
jedynym zjawiskiem przyrody pewnym i trwałym, na
które badacz polarny zawsze może liczyć - jest świa
tło dzienne.
Polska

działała

Lato. Polarny dzień trwa
Hornsundu,
okolicach
w
fiordu, na którego wybrzeżach powstanie nasza stacja,
przez około trzy i pół mieJest to okres, kiedy
siąca.
słońce pochylonym kręgiem
okrąża niebo. O północy opada nisko ku zachodowi i
n.ie kryjąc się pod horyzon··
terr.. zaczyna znów wędrów·
kę ku górze, aby w połud
nie znaleźć się w jej najwyższym punkcie.

z ekspedycj~ ~adaw·
czo-naukowYch, jakle kiedykolwiek wyjezdzały z
Polski. o czwa.rtej nad ranem, 26 czerwca z portu
w Gdyni odpłynął okręt wiozący na północ gru?ę naukowców, członków polskiej wyprawy na Sp1tsbergen.
Rozpoczęła się

największa

Korespondencje z tej wyprawy będ~ie n~s:vł?I
nam jej uczestnik Maciej Kuc"ZyńS'ki, ktory wyJedz~e
na Spitsbergen 2 lipca statkiem „Ustka". Dziś ~ubh
kujemy korespondencję napisaną jeszcze w kraJu.

leżeli ciemności nie sa zupełne
to można to zawdiieczać wvlącz
nie blaskowi ksieżvca I świece.
nlu zorzv polarne!. odhHemu od
śnleinvrh si.oków I lodowvc~ ?O·
wiert.chn\. Zima I lato dz1eo I
noc oolaTne. oddr.lelone są od
siebie okr<'sa.ml przeiśclowvml, Z
slnńre wc;chodi.i zraiu
wioi;;na.
na kilka minut. kwadr~ns?."'·
Iem qodzin. at wreszc1p. n•e r.n •
ka z n;ebnsklonu prr.ez cała rlo:
he. Na le<ieni porzy11a ~krvw•,c
s:ę, 1:>ocz~tknwn tet na kilka ~1.
n11t. kwadrans1\w I qod:in. zao:m
zapt'nnie urnełna noc.
Noc oznacza też ckres cał

tl!r

się

widocznie.

że mł·o<lemu

mo-

że się coś

złego przytrafić
groźn'e. zaatakopozostało nic in-

i kwkzac
wały. Nie
nego, jak tylko uciekać. Na
nasze i słoniątka szczeście,
mały zrejterował, gdy tylko
s!lnik zawarczał. Raz jesz~ze udało się nam umknąć
' 0 ło„.

Wol.fir~nl!'

Ulhid1

dwektor ZOO w Berii.ni&

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

trze.

powie·

W?•

s!ę

SŁAWY

Babie lato

, ystawa obrazów franimpresjonicuskich
stów w Muzeum Narodowym
w" Wa!·szawie c:eszyla się olpowodzeniem.
brzymim
Skromna ekspozycja impresjonizmu w Łódzk:m Muzeum Sztuki jest dosłownie ozwiedz:iią
przez
blegana
cych. Czy t.o w prywatnyr.:h.
czv publicznych dyskusjach
zawodowców i amatorów słv
szymy sami:! zach\'\ryty nad
impresjonizmem.
Kierunek,

zdawalnbv s'ę wv·
na zaws1ezarówno orl

,.drelwet mnwv". lak t ,.d••IW"]
szluki''

w Wół'1.t'l\carh

swoh 1„·rlv

artvshrrifłlllf

zdob·"l nPlng U7Tii\·
T.ecz
niA twórrów t o~h'n•r.ów

ntP nzna"'" to t.kirhś tPao rf'·
ce11r.ll. bRrlt IP-i r-nwstawania
neoimprPC\ion·z.P'lu -

rac1„i

uzna.

ni11 I norlz:w d'a lolenlów

Stara to prawda. że wsuół
("1.:P•'11 nip rl0<'"'1'ali wiell--'<'h
h.lrl?.i. dziełrl. Ce?:ane'a. Renoira czy Van Gogha. które
wvwoł11ią dziś zachwyt patnącvch s".lotkalv sie z niPh::i w'<~cej,
rh"'r'~
W•'1ńłczernych.

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

c'epł~

Zgl"omadzenie całego, olbrzymiego ładunku wyprawy i załatwienie wielu skom
formalności,
plikowanych
mic:dzynarodowych,
także
w ciągu ośm!u
odbyło się
miesięcy. Tyle właśnie czasu upływa dzisiaj od momentu zakończenia wyprawy
(Dalszy ciąg na str. 4)

JÓZEF CHEŁMOI'!SKJ

rai
kreś 1 onv u nas
pr7P7. SJ)P.f".iał~stów''

Królllolrwalv. ale dość ulewny
rles1A:z •amienił te stepową
droqe w bioto n:e do przeby·
cia. ·wiele 11odzin uo:vnelo, nim
samochód móql się wydostać
na mr.lei rozmokłe pobocze.

nn~z

r. wentvlaclą i riepłą
Dla qrup poruszatacvrh

w da~s1vm te.rf'n!e n;e zabrak01e
kuch~.
namiotów m:eszka"nvrh
nek obozowvch. sań transporlo·
wycb l !odr.i z motorami doczet>nyml, prr.vslosow•nvcb do pif•
wania wśród lodów.

KAPRYSY

słonie
wreszcie
Kiedy
sDrzed wozu zwolniły nam
d.rogę, pech chciał, że ;iak~eś
prze)awllo
młode słoniątko
nagle chęć bliższ e go zapoz~
nania się z samoch odem 1
przed
zaczęło bieg;ić tuż
maską . Jego matka i pozo-

obawiały

qrzewaniem

O wielkich impresjonistach - czyli

kowitego odcięcia mieszkających n 3 S;:iitsbergeni.e lu~
dzi od pomocy matenalneJ
z z'ewnątrz. Jedyną ich łącz
jjlst ranością ze światem
dio. Tą · drogą można skorzyz konsultacji lekarstać
;;:kich, można powiadomić o
wvdarzeniach w malej stacjl ukrytej na brzegach fior:du, utopionej w ciemno§c1,
.
zasypanej śniegiem.
też wzywać pomocy, ale liczyć na jej nadejście w okresie zimy, byłoby rzeczą
nierozsądną.
najmniej
co
żaden ~amolot nie wyląduje !
na połamanych torosach il
zwałach kry, zrzuty z powie-1
gęsta
uniemożliwi1'1
trza
a1
ziemię,
zalegająca
mgła
do większej ·
dojście pieszo
osady ludzkiej, jaką jest 1
Longyearbyen, siedziba gubernatora norweskiego, dwie
Ś-:!le kilometrów poprzez niezliczone łańcuchy górskie,
lodowce spękane głębokimi
szczelinlłmi, w ciemnościarh,
wichrze i na mrozie, urasta
do zadań nieprawdopodobnych.
I to były czynniki. z którymi liczyli się organizatorzy wyprawy przystępując
do .pracy. Wyprawa ma cele
i jeśli
wyłącznie naukowe
mają one być w pelni osiąg
to całe wyposażenie,
nięte,
cała przyszła akcja w tere-

Sv\11ada była dnść nieprzv tem
na, bow;P.m w m.ied·zvrzas!e i z
tvln Hmod'todn ""'11>ka ~ 1 onl
wlnrqnela już na droqę. ~oto•
siała cześć sted•. kló•P. o!J :lcra·
lłśmv na oknh 30 s1tnk zn~lrh
wala s·e z hoku. w l es'e . w odIP.nlości -ialedwie ki!kunastu metrów. .Noc bvla wprawdz'P. doś~
chlorln•. al.., w"vstkim nam 1101
.
wv•tatfl na ctolri.

stałe słonice

Dom mli!!zkalnv. składany Il
ele'llentów plvtowvcb. 1. oddtlet.
nvmt ~ok.>1kaml dla katdego Il
mlestka·ków z kuchnia. łaz;en·
ką, warsztatem. z centralnym O•
dą

nie musi być skierowana ku
zapewnieniu badaczom moż
liwie normalnych warunków
pracy, nie zakłóconych „przy
godami" i improwizacjami.
Musi pozwalać im na maksymalne skupienie na przedmiocie pracy. I dlatego na
statku wiozącym wyprawę
znajdziecie w ładowniach
wszystko, co może być po-

Odwrotna svtuacia oanute w
Przez lny ! pól miesiąca
sloń~e w oqóle nie wschod1 i I

zimi.~

trzebne dla z::iłożenia miniaturowego miastecz,ka.

pogardą

NRiwvb itnieisi orzed-:tawicielP 'mnre•ioflizmu osiae:neli slawe. dopier-0 w:Swc>:as.
~cłv iu.;; z~rzucili malar.•two,
bącH. też rlopiPro TlG śrr.;~rc;.
1"'lward::i Maneta (183~prekursor;i impresio1883)~
nizmu, współcześni uważali
7a szarlatan11, który chce zypoprzez
Popularność
skać
St::iwian.o mu
ory1tinalność.
wrzut. 7.e w oqńJe nie umie
malować. !'lssa'ITO t>rzez cale

swe.życie borykał się z hę
nadzą i zaczął znajdować
bywców swych płócien do-

o'e ·o na

parę lat przed śmier

cią.

Ale żvcie tych artyst0w
byto jeszcze stosunkowo wygodne w porównaniu z warurik~mi w iakir:h p~::i~ował
Cezanne>,
dziś
porl«hviany
~~anow'acv r·ośmiew'sko uliczne. luli G3ug11:n. kt1ry
Fi· ancię w
opuścić
mu'';ił
r-oszuk'w.rl.r.ii1 7.3rnbku i zmilrł
w c~łl,owitvm rmui::7rzen'u
iednl"i z wys!) Oceanu
n'l
Spokojne!lo.
Kll'rf~ tvrinw"' V;-n no~ł\;t są
rlosta•nC"7.11le znane tł-rfeit<t now'"·
fyr' t1 ·'.
„P1=1<:ia
~fnn- ';::1 -

ł ... 1

f""h:s„~1'forv~hrr7.,,q

w•ell<'eno ?rlv•tv
nbrr.~v

T'"

5

fe$~

+a

rll;t.

łPqo

snr1Qilaw3l
S"'"'1c~

łr;t,.,lców

tit)

Io. hv nabvć płótno i farby na
nadłl.nne.

HeT\ri

R'l•J•,e~11'a

uw.~7.a

mv dziś za il'dneqo z preltur
sor6w sz+11ki Prl.innws7.e.i. a
iego ob-<>7v pt>naprze('ież
w:ono i~kn ppykh1r'ł „n;P.•
nriczvt.alnn!<r.·i" i ,,-r;ifrim~ń
~+„n~ '~' n1-;ist1rrP. Po ~mie!'ci
Rousi;ean'R je,1to pracownit!l
wrciz z kil'n1rlziesie::ioJTI3 l')rrri:>ami i rhvba n2~" • 0 t. •7ki
"~mi S""~edano 7.'l 2.nnn fran
(\'' 0 rn•P. C"'"a iPd'1el(O
"'~'V.
obra711 'F!n11••f>~P'~ orzekracza 100.000 franków.
W'?v•t'k!cl> w\Plklch fmnresfo·
"'•łów f•ancnsk'rh rerbowala nie
tvle mof.~ .. na·~•· tycia". i 1 Ą ,a.
sla łwor1.~nla. B"'' nn! gleboko
przekonani. te Ich reka zosi.-

(Dalszy ciu na

atr. •

Wywiady „Panoramy"

Łódzka Akademia Medyczna

(jaw'4d1f o luiąikaeh

Wroczyński,
Stanisław Czernik,

f(azimierz

odnowiła kontakty z laryngologią · francuską
- Jaki był cel wizyty pa·
na profesora we Francji?
- Nawi ązanie łączności mię
dzy laryngologią polską , a
francuską. Było to o tyle ła
twe, że od lat kontakt ten
był utrzymywany z przerwą
w okresie naszej pewnej izolacji od Zachodu. Przed woj
ną wYmlana była bard,zo żv·
wa i ja sam, jako asyste~t,
pracowałem
przez pewien
okres w klinikach w Bordeaux i Paryżu. Spotkałem w
tej podróży wszystkich matadorów laryngologii. W Bor
deaux odwi edziłem sławne
go profesora Portmanna, u
którego pracowałem w 1937
roku. Trafiłem akurat na
symposium z mikrochirurgii ucha. Było to ośmiodnio
we posiedzenie, na którym
laryngolodzy francuscy dokonali przeglądu swoich najnowocześniejszych
zdobyczy, łącznie z pokazami operacji i ćwiczeniami praktycznymi.
- Wyjazdy polskich naukowców stanowią zawsze ok&zję do porównania poste·

naszych poszczególnych
medyczn:vch z zagra-

pn

gałęzi
nicą.

Jak wypada to porów·

na11le z

laryngologią

ską?

-

Porówn?.nie

francu-

dotyczyć

będzie szczegółów. Po Pierwsze my operujemy. jeśli ta't
można powiedzieć, inny materiał ludiki operu]emv
ze wskazań życiowych. W
większości wypadków, wów
, czas, gdy już mamy do czynienia z powikłaniami na
.skutek różnych chorób ucha.
Laryngolodzy francuscy mają mniej ciężkich przypadków uszny·c h, więc kładą nacisk na funkcjonalność, na
leczenie uoośledizenia słuchu.
Ooerują ('Dod mikroskopem)
różne wady słuchowe w celu poprawienia czynności u•
cha.
- Czy u nas takich 01>eracjl sle nie ptzeprowadza?
- Robimy także, ale tu
znowu jest okazja do nowego porównania - Francuzi
wyprzedzili nas techniką operacy_jną.
Podc1.as gdy my
<merujemy na bazie itosnodar
sklej, oni mają sprzęt. To co
my robimy w ciąl!U eodziny,
oni w ciąi?U 20 minut l hardziP.i precyzvjnfie. Krótko
mówiąc my pracujemy w

Zamrotone przez dlułszv czas nasze kontakty naukowe z za11ranlcą, otywlly
bardzo ob<!CJL!e i wvwierafą
powatny wpływ na rozwól tycia naukowego w kraju
I pozvcte poszczeqólnych nauk polskich
w świecie.
Szcz9!1ólne otywlenle notufe się w zakresie wspńłpra
cv naukowców-medyków. Łódzka Akademia Medyczna raz po raz bierze udział, za pośrednictwem swych
przedstawicieli. w m·led.zvnarodowvch zjazdach I posiedzeniach. przytmute specjalbtów z zagranicy I nawlą·
zule nowe lub odnawia dawne kontakty naukowe.
Ostatnio bawił we Franci! pro!. dr Radzimiński, kierownik Kliniki Laryngo!oglcznet AM. O przebiegu
1>1>dróży i tel wynikach r1>zmawiaimy z profesorem:

•I•

porównaniu z n:iml sposobem chałupniczym. Dla przy
kładu
podam taką ciekawą
operację: Przy otoskleroziezmianach kostnych w uchu
wewnętrznym, chirurdzy fran
cuscy
potrafią
uruchomić
strzemiącziko część uchii,
która przenosi dźwięk. Do
tego są potrzebne narzędzia,
k tórymi my nie dysponujemy, Komplet takich narzę
dzi kosztuje 500 dolarów.
Pro siłem ministerstwo o pieniądze udowadniają<: potrzebę
posiadania takiego kompletu. Przywiozłem rachunek, żeby zorientowali się
ile kosztuje. I na tym się
.skończy Io.
Mcńe

stać

- Taki komplet narzędzi
zamortyzuje się natychmiast,
w ten prosty sposób, że :wbiegi, na które wyisyłamy pa
cjentów za granicę (za to oczywiście
płacimy)
robilibyśmy w kraju. Przygotowanie naszych
operacyjnych
nie je.stkadr
gorsze
niż we
Francji, a na nasze dobro
trzeba zapisać jeszcze fakt ,
że wYrobdeniem społecznym
górujemy
nad
lecznicami
francuskimi.
- Czym pan profesor za.fmowa.ł

musi

się

specjalnie podczas oohytu w klinikach fran
cusklch?
- W Paryru zajmowałem
11lę
leczeniem nowotworów
złośliwych górnych dróg oddechowych. W Instytucie Cu
r1e poznałem metodę leczenia rentgenoterapeutów przy
współpracy chirurgów. Obserwowałem taką współpra
cę

w jednym ż najsławniej
szych ośrodków onkologicznvch światR . którym kieruje
dr 'Leroux Robert. W przeciwi eństwie do nas, gdzie rent
genoterapeucl leczą osobno .
a chirurgia osobno, tam je-

z dziejów
Księżyc

ministerstwo nie

na tego rodza.ju zakupy?

zegara

przeszło

12 razy rymberczyk Piotr Henleln, Alu·
na niebie. sarz i mechanik. Zastąpił on wazanim Ziemia
zajmie Io samo hadl<> sprętyną I ch<>ć !lierwsze
położenie
względem Słońca. Ta
„jajko norymberskle" 1óż11i się
tegula, zaobserwowana już prz"d zasadniczo od dzisiejszych czasotysiącami lat, posłużyła ludziom
mierzy, to Jednak zasada działa
Jako miernik czasu. Dllęki niej nia pozostała niezmieniona.
ustalono dl11g1>ść roku, mies a
Ten bardzo p1>bletny przegląd
i dnia. Odcinki czasu krótsze it dzl·ejów zegara byłby niepełny,
dzień mlerz<>n<> poł<>żenl~m Słoń
gdybyśmy nie wspomniell o ze-,
ca.
garach elektrycznych. Stosuje się
„Luba, spotkamy się, gdy c!d Je np. na dworcu k<>lejowym wiei
słoneczny osiągnie długość trzech
kiego miasta, gdzie fest Je!len
slóp" - tak za.pewne umawia] zegar główny oraz Jego „filifl' ,
się ze swą ukochaną starożytny
rozmieszczone w rótnych punk·
młodzian, wyznaczając jej staro·
lach gmachu, peronów ltd, Im·
tylne „rendez-vous".
pulsy elektryczne, wychodzące z
W!emy, że starożytni Eglpcja· glównego zegara, p<>ruszają w•ka
nle budowali zegary wodne, klrl· zówkl wszyslklch pozostałych ,
re odpowiadały zegarom płasko· dzięki czemu wszędzLe wskazy·
wym, jeśli chodzi o zasadę kon- wany jest Identyczny czas.
strukcji. Dla tasiemcoJych mówProbierzem wartości danego ze··
ców w procesach sądowych nie gara jest jeg<> _dokładność. Warbyło mile, gdy ustalan<> z góry,
to wied zieć, te jeśli nM1. zwykły
te czas przemówienia nie może zeqarek na ręce wykazuje odchv
przekraczać np. ćwl erci godziny
len!a rzędu <>k. 15 sek. na dzleft
wodnej. Rzetelny kronikarz zano- t1> jego dokładność jest znako·
tował jednak, te nrzewodniczący
mlta. Odchylenia mniejsze od jesądu, w zamian za odp1>wlednl
dnej minuty na dzień, kwałili·
upominek, regulował dopływ wo· kują zegarek wciąż jeszcze jako
dy na mniej lub bardziej po• bardz<> d1>bry.
wolny.
W szczególnych wypadkach,
Holender Hugenlus był pierw- zwłaszcza d<> celów naukowych,
szy, który wprowadził tzw. kolo potrzebna jest dok!adno$ć c!o
zegarowe. Było on<> wypo.sażone 1/1000 części sekundy. 1'aką ptP·
w wahadl<>, „Uczące" obroty. Za <;yzję osiąga się dzięki zegarom
st1>s1>wanle wahadła stanowi mo- kwarcowym. Ostatn!.m krzykiem
ment, od którego datują się no- techniki jest oczywiście zegar
woczesne metody pomiaru czasu. atomowy, który tylko w nazwie
W dalszym ciągu jednak nie ro-z- ma coś wspólnego z tradycyjnym
wiązany był prnblem zegara. któ
wyglądem zegara, stanow i ąc skom
ry można by nosić ze s<>bą.
pllkowany układ przewodników,
Pierwszym twórca takiego ze- oporów, kO'lldensalorów I lnnychtl
gara, pr<>te>plasly now'lczesnych urządzeń, całkowici e niedostęp
-zegarków kieszonkowych był no- nych wlildzy zeaa.rmistrza. H. S.
wykonać

swą

drogę

~~~~~~~-:-~~~~~~-,-,-

'

DZIENNIK ŁÓDZKI 111'. 154 (330~

1

dni i drudzy ustalają razem
metody leczenia i razem obserwują pacjenta. Dzięki te.mu wyniki leczenia są bar·
dzo dobre.
- Czy nasze lecznictwo
może przejąć te metody?
- Mamy niestety bardzo
małe
kadry lekarzy rentgenologów i ci z konieczności
są uniwersalni, podezas gdy
we Francji lekarz-rentgenolog jest również specjalistą,
np. laryngologiem, ginekologiem itp. Leczenie górnych
dróg oddechowYch, to dział
postawiony na bardzo wysokim poziomie w Instytucie
Curie. Umówiłem się z dr
Leroux Robertem, że przyjedzie do Polski i zorganizuje u nas kurs współpracy
rentgeneloga-terapeuty z laryngologami. Włączył on wi
zytę w Polsce do planu swoich wYjazdów na przyszł)'

rok
-

~

'

Jakle jeszcz' korzystne

umowY zawarł 1)1!,n dla.
klej laryngologii?

łódz·

Stef an Kisielewski

- W czerwcu byl w Polsce i w naszej klinice dr Sou
las Fourestier, specjalista z
zakresu leczenia oskrzeli i
płuc. Jego oddział wprowadził wielką innowację w postaci najbardziej obiektywnego oka w notowaniu zmian
wewnątrzskrzelowych rurę
z aparatem filmowym.
Aparat ten, wprowadzony
do oskrzeli, notuje wszystkie
zmiany, po czym wYŚwietla
obrazy w 15-krotnym po. większeniu. Film jest kolorowy.
- Wypada za.pyt~ z ja-

kim przyjęciem sp0tkał si~
pan profes-Or we Fra.n di?
-

Niezwykle serdecznym.
docent Zakrzewska z Poznania. Laryngok•dzy francuscy zwoł·ali specjalne zebranie z okazji naszego
pobytu,
udostępnili
nam wszystkie swoje kliniki. zapoznali z najnowszvmi
zdobvczami i oficialnie WYrażali radość z odnowionych
kontaktów. Stale spotykaliśmy się z owacjami, nieusta,1
nie organizowano bankiety i
prz:vjęcia prywatne, na ktń
~rych
zaskakiwano nas nieZwYkłą serdecznością i sympatią.
Była
to wizyta pod
każdym względem udana i
mam nadzieję, że jej wymki
będą tnialy praktyczne znaczenie dla postępu naszej la
ryngologii.
Była również

Rozmawiała

Z. TARNOWSKA.

------„
wieku
„Pół

wsp1mnień

teatralnych"

Starsi
lo·
dzianie dosko·
nale pamięta·
jq sympat11czną,
korpulentną

postać

Kazimierza
Wroczyńskiego, któr!J w latach międzywojennych kilkakrotnie pelnił funkcje dyrektora Teatru Miejskiego,
Wroczyński, to człowiek teatru w szerokim tego sllowa
znaczeniu: jako autM dramatyczny, reżyser i kierow-nik
rozmaitych zespol6w teatral-:
nych, Wroczyński obchodzi
już
z!otq rocznicę
swuch
związków z Melpomenq.

Wla§nie
rocznicy,

dla

uczczenia

symbolizującej

tej
nie-

zwyklą wie~no§ć Wroc.zy~sk:ie

f}o dla swe3 wybranki, 3ubilat
wydal książkę - „Pól wieku
wspomnień teatralnych" („Czy
telnik", s. 284), sumując przeżycia i doświadczenia, sukcesy i gorycze autora w wieloletni.ej służbie dla sceny polskiej, Wspomnienia nwpisane
są interesująco i bezpretensjonalnie, narracja ma często
styl gawędziarski, okraszony
trafnym dowcipem, anegdotką
czy dykteryjką. Dwa obszer·
ne rozdziały dotyczą „łódzkich
czasów" autora, który bez entuzjazmu, a nieraz z żalem i

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

wyruszyła

Polska wyprawa na
(Dokończenie

ze str. 3)

Soitsbergen

wiązek podzielić
się
doświadczeniem płynącym z

tron.fq charakter11zuje 6wczes•
nych „ojców mia.sta", st~sun
ki, jakie panowal1! pom1ędz11
prześwietnym ma,gistratem, a
dyrekcjq teatralną. Na ogół
jednak nie musialo być znowu
tak źle Wroczyńskiemu w na•
szym midcie, skaro bijąc
wszelkie rekO'l'dy - kierowai
teatrem łódzkim w ciągu 8
cz11 9 sezonów (1923-25 i później 1933-1939).
l
Książka zawiera bardzo dużo cennego materialu fofogra-

ficznego (zwłaszcza t terenu
Warszawy i Łodzi), do którege>
nieraz będzie musi.al sięgnąd
historyk teatru polskiego, badający jego blaski i cienie tO
okresie
ostatniego
SO-lecia.
Takicn opracowań histor11cznych - choćby na skromnq,
popularną miarę bardzo
nam dotychczas brak.

1------„Klechdy
ludu
polskiego"

Notó'fl
d04
wód swej iś
cie benedyk··
tyńskiej WY"
trwałości

'LO

pracach nad
literackim fot
klarem polskim zlożyl Stani•
s!'aw
Czernik,
publikując:
„Klechdy
ludu
polskiego"
(„Ludowa Sp. Wyd.", s. 468).
Trudnej i 2nnudnej prac11 nad
wyborem ł adaptacjq klechd
:przy§wiecala m11śl „udostęp
nienia szerokiej masie cz11telników legendarnych niemal wakutek swej niedostęp
ności skarbów twórczości lu-dowej". Otóż te skarby zebrane i zawarte sq - przeważ
nie „w stanie aurowym" w paruset książkach, znajdujących
się jedynie IW największycn
bibliotekacn uniwersyteckich.
Dvtrzeć do tych wydawnictw,
wybrać z ich treści
poz11Ci•
najbardziej
wartościowe
ł
chara>kteryst11czne ł opracować
zgromadzony materiał
dla potrzeb masowego czytel•
nika - to wlaśnie bylo trudnym zadaniem Czernika.

bergen, będzie ona . liczyła około trzydziestu 11,ldzi. Będą
rekonesamsowej ··na· - Spits- ..• praktyki.
to w większości naukowcy
Zresztą miody zetpół orga.nlzabergen w sierpniu ubiegłego
odpowiedzialni za wykonaroku. Vczestnicy Tekonesatt- · Jotów nie był osamotniony. Pranie naukowego programu
~8i!llJ' !efl'o·· kierował i kierufe nasu· zapoznali się ..,.z terenem dal calil WVJ>rawą dr Stani•law obserwacji w terenie, a takprzyznanym polskiej wypra- SledleckJ, uczestnik Pi•clu ekspc.
że za późniejsze ich opracowie przez Organizację Mię dycfl polarnych. Członkiem wy
wanie w kraju, oprócz nich
prawy test profesor Aleksander
dzynarodowego Roku Geo- Kosiba, uczestnik duńskiej ek•pe
w skład ekipy wchodzi grufizycznego, za zgodą Norwe- dycfi na Grenlandl11 w r. 1934 I
pa techniczna, której zadakierownik
P<>lskl·
e
f,
tet
na
Grengii i z wielu możliwYch
niem jest postawienie bulandię w r. 1937.
Jednym z lniW obszernej, POP'l'Zedzają•
miejsc wybrali ostatecznie cfaitorów I ople<kunów ob<!cnel
dynku stacji i małej elekcej teksty kl.echd, P'l'Zedmowie
jedno, na którym stanie sta- wyprawy lest prof. ZbiCJDll!W Rótrowni,
zagospodarowanie
znajdujem11 szereg ciekawych
cja. Określili też miejsce, hcki, uczestnik wyprawy na
całego terenu, założenie maSpltsberqCJJ. w roku 1934, a od·
informacji o badaczach i zbie·
gdzie odbędzie się lądowa prowa<Jza naszych
ba,daczv na
gazynów i prowadzenie tranraczach polskiego folkloru ponie z bagażem ekspedycji, PólnGC int. Czesław Centkiewicz,
sportu. Całość prac zostanie
daniowego, wśród których by·
wyznaczyli drogi transpoPtu. kierownik 1>ierwszel P<>lskiel wy
~wiecznlona na filmie krę
prawy na Wyspę Nledźwi.edzłą
ly takie znakomitości jak
O stronie materlalnel przygo- w r. 1932·33. Dzlslaf tradycfa
conym przez czteroosobową
Adam Mickiewicz, nie mó·
t1>wań w kraju,
nie warto ~!ę znalduje kóntvnuacfę, wierzymy,
g·rupę
filmowców
z
Wywiele rozpl,;ywać, będz.ie na ł<> że nie skończy się na lednel wy
wiąc już
o wielu pomniejtwórni Filmów Oświatowych
czas pótniel w obszerni•ejszr::h prawie.
szych, cho6 nieprzeciętnych
pub!ikaclach ksiątk1>wych, Przew
Łodzi,
a
kierowaną
przez
W pierwszych miesiącach
nazwiskach (Kolla,taj, K. W.
czvtade wówczas o tych samych pobytu wyprawy na Spitsreż. Jarosława Brzozowskiezwyczałnych
trudno·ściach jakie
Wójcicki, Kolberg,
L. Mali•
go.
wszyscy sp()tykafą w normalnym - - - - - - - - - - - - nowski i in.).
toku codzienne!lo życia, w urzę.
dach, sklepach, magazynach, w
-·' Dziesięciu uczestników wypra- - - - - - - zetknleciu ze sztvwnvmi przepiwy Pozos·tanle na Spitsbergenie
Dlci amatosa.mi, złą wo.1ą i obo1ę1nośc1ą
przez okres czternastu mtesiecv.
rów „krymi"
po.zostali 1>owrócil do kraju już
wielu ludzi.
na jesieni le!I<> roku. P<>dalę 11.
nałów" prze·
Nie są to zresztą sprawy,
stę na·zwlsk uczestników !lruPv W
znaczona jest
0 których można by dzisiaj
zimujące!: doc. dr Stanisław SI.iP'łnocnei'"
,,Zbrodnia w
·
ZEMSTA
dłecki qeoloq, kle<rowntk wy.
u
pisać, potrzeba t u p~wn~J
prawv. doc. Jerzy Jasnorze<Wskl
dzielnicy pólperspektywy i spraw1edhWalter F. z Frankfurtu nad z
Warszawy - 1100.deta-a.strnnocnej" (wyd.
weg•o oddzielenia wyraźnej Menem st.a.nął pned sądem, po- nom, inż. Roman Trechclńskl p
,
2l2)
Stefa·
·
·
·
· b 1 ·
j "ól
radiotechnik, Warszawa,
m11r " ax' • &.
złej woli od zwy kł eJ me- mewaz swe.i Y eJ prny act ce,
stanhław Baranowski z Wro· na Kisielewskiego. Nie popel• · d
ś
sw1a omo c1.· o w·ie le waz· - w ciągu c.a.le.,.,,.
„- miesiąca pmesy,- clawla - qlacjol<>11. mqy Wie-1 nię takiego nietaktu, by
. .
jest fakt że wy~ I.al oo<lziennie ko~ztowny bukiet sław WlśniewskJ z Krakowa ·ć
. 'ć
me3szy
'
t kwiatów. Oczy·wiiście nle t<> by- astronom, m r Zdzislaw Cz<ł1>J>e streszcza
powie„
i pozb0;prawa doszła mimo wszys - ło poost,awą oskarżeni1a, aJe fa.kt. z Krakowa 11- radl<>te!egrall~la, wiać tym sposobem czytelni·
ko do skutku, że pomagały żr. rachunki ria. kwia-ty, ka.zał 7'8.- Zdi;lsław Bater z Warszawy ków przyjemności wspóludziaw JeJ realizacji dziesiątki wieOO.iony amant przesyłać rut- - II radiotelerrraii.sta, dr Zblg- lu w rozwiązywaniu węzlów
· d ·
h
ą
niew Jaworowski z Gliwic .
.
prostyc h 1ud z1 aJącyc sw rzec:oonemu panny.
lekarz wyprawy, Marian Panłly intrygi. W tej histarit, rozgry•
pracę i czas dla wyproduz Krakowa - gospodarz I ku- wajcrcej się na terenie jakie#
kowania najlepszego ekwiSZCZYT PRZEZORNOSCI
cha.rz wyprawv.
. fikcyjnej republiki nie brak
punku, dla najszybszego zaBardw przezoqony jest niejaki
Wyprawa rusza. Życzym~ jednak „tradycyjnych'f przełatwienia formalności i ze- mi.ster Ra11dolph z Londynu.
naszym badaczom dobreJ star"'a'ych chwytów i nai'wn0'4
.
Dżentelmen ten,
interesujący
d
~ •
zwoleń. Wiele bylo za mkmę- się żywo sp-oa-tem, zwmówll już
pogody i morza wolnego . o ści, a co do finalu i tzw. wytych drzwi, które otwierały teraz sled'Zące miejsce na zawolodów. Życzymy, aby Jak dźwięku można mieć dość posię na dźwięk słowa: wy- dy olimpijskie, które, jak wie- najpr~dzej u,porali si~ . z ważne zastrzeżenia. Ale ia się
prawa.
my, wrgani7A>wane zostaną w
tech_r:1czną stron~. załozen:a w te sprawy wdawać tu nie
Wszystfoo to świadczy, że Rz:vmie w roku 1960.
stac3i i przystąpili do włas- będę _ niech je ka:źdy ocenl
w społeczeństwie żywa jest
Włoski k()ltnitet olimpijsld 1.a- , ciwej p_r~cy bada~czej .. Wia- i osądzi jak potrafi. Trzeba
jeszcze idea wypraw, że te- akceptował jego żądanie I obledomośc1 I f_otograf.1e z _pierw- •edna·k zauwa.żyć, że Kisielew·
d .
. . cal przesłać mu bilet wstcpn
J
go rodzaju prze s1ęwz1ęc1a natychmlast po jego wydruk.oszych chwil dz1ałama wy- ski nie jest jeszcze Chestertozawsze mogą liczyć u nas na waniu.
prawy
na • Spitsbergenie nem, ani nawet„. Agatq Chr~
pełne
poparcie i zrozumienadejdą z koncern lipca, kie- stie
nie. Do biura organizatorów
o TIµ;ECH DUMASACH
dy to powróci do kraju sta•
i,;
wyprawy nadchodziły listy
.
tek
„Ustka"
dofoonawszy
Na marginesie tych kryml•
od osób z całego kraju, pełZna~y pisarz fr11;ncuskl. A~dre
wyładunku. Przedtem jesz- na·lnych dyrdymale·k muszt
, .
.
, . .
l\faurots, po swej b1ografl1 Wikto
t
.
'ć
. · k'
d . . .
ne zapy t an, zycz1iwosci i za- ra Hugo (1954) rozpooząl pracę
cze wyprawa za rzyma s1ęl wyrazi me3a ie z ziwieme z
interesowania tym wielkim 1n.ad ksi~·*ką: „T!"llej Dumas" <>
w Narwiku dla złożenia powodu szczególnie wysokich
przedsięwzięciem. Niektóre z dziadku (.irenerale nap·<>le<>ńskilm,
w1encow na cmentarzu Pod- cen wydawnictw „Pa:z:"-ownich zawierały rady i wska- który Poślubił zachodnW-iindyjhalańczyików, a następnie w skich. Cale 20 zl za niewieLkq
zówki o życiu na Północy, s~ą M~rz:ynkę), .oJeu:_ k~óry uTroms dla zabrania części! książeczkę o błahej treści, w
płynące z ciężkich doświad- wiec:z~tł się w _hi.~f>ont. litera.~uekwipunku przygotowanego zwyklej papierowej oprawie
. h l'Y w1e]()lll]a k~1azka.rm, m. m.j
„
B ę d z_1e
. t.o t ez. -;-- czy t o Jeuna
. _, k. me
. za d rogo
czen. s t arszyc h 1u d ~1- z 1a t 1c
.,Monte Christo" 1 „Trze.i muR~w N ?rweg11.
pt•bytu '~ lasac~. 1 tu.ndr_ac~ kicterowie" i Aleksai!ldrze nuokaz.i a . ?o wysłania kore.s- JO;k na. nasze nie~_E11t zasobne
Kanady i Sybern. Dz1s1aJ c1 m.a.~. autorl'le „DMUY. _kMIJ.ęU<>: ,:;.PO!!deinCJI.
ki~nenie?..,.
ludzię :uwążali za swój !OPQ: .wej"~ ,
~CIEJ KUCZYRSKI ,
•• D.

D_ro
biazt_-.
• •

,,Zbrodn1·a
dzielnicy

=------.,;

ze spotkania

„,

Jowisza z We nus
„Okula.ry słuchowe" podobne SI\ do zwykłych. Przeznaczone są one dla ludzi z mniej
lub więcej osłabi.onym ilu·
chem.
wykorzystaniu pół
Dzięki
przewodników, udało się grupie Inżynierów moskiewskiej
fabryk.i protez ocznych I aparatów słuchowych umieścić w
detale
wszystkie
okularach
urzącfaenia, jak równie! za.opa
trzenle w prąd, uzyskiwane z
akumu!lttora w kształcie niewielkiej tabletki.
W jedeu z zauszników wmon
regulator slly
łowany zostd
dźwięku, w drugim zaś regulator ba.rwy dźwięku (timbre

przeciwsłoneczne.

W czasie czyta.nia, spacerów
ft.d„ źródło prądu może być
wyJąC'lA)ne. Jeśli o tym zaJ>Qmnla.no, wyłączenie prądu na.stę
puje aut-oma.tycznie z chwiią
zdjęcia okularów.
Akumulator zabezpiecza nor
malne funkcjonowanie „okuła
rów słu(\r<'l'\vych" na okres całego t:vgo0dnia, późnie.i zaś mo:!:e być znowu naładowany z
sieci prądu zmiennego, za pourządzenia,
mocą maleńkiego
wchodzącego w skład komple-

tu omawianych okularów.
„Okulary słuchowe" wytrzymały z powodzeniem cały szereg prób labora.łoryjnycb oraz
prób dokonanych pode~ spek
takli teatralnych, na ulicach
' 1Jf11
mtasta.
W IV kwarta.le br. fabryka
moskiewska przystą.pł do produkcji seryjnej „okuła.rów słu
chowych"
(WIJ P111llla „Ogomollr.")

Charl-zs
aktoT
Znany
Laughton powiedzfa? kiedyś:
„Architekci kryjq swe blędy
i pomylki za ścianami z kamienia; lekarze grzebią je w
ziemi.; moja żona chowa je w
majonezie„.".

gocbtYtrl
tym pa.talowanta
fakcie napisanych jest I.450
melancholijnych atton.

• • •

Liryczny Ludwik ł pel'J'!,a
temperamentu Lota. wędru•
ją ręka w rękę przez cteplq
wiosenno, noc.
•
- Jak piękna musiala by~
Popularny niemiecki aktor
filmowy, Hans Albers, .gra? milość za czasów Goethego
swego czasu w fitmie o cyr- - ~zevtai Ludwik - kiedy
ku. W jednej ze scen min.I byly jeszcze dziewczęta, któ
on stu.żyć jako cel miotaczo· re natuchm.iast mdtaly, gdy
wi noży. Reżyser Eichberp je pocałowano.
- I mężczyźnt - weJtchcia~. aby scen!t ta wypadła
którzy tak
naturalnie, a t1/m samym chnęla Lola be?Z pomocy doublera. W calowati, że można było ze·
tym celu zaangażowano naj- mdteć.
1.epszego miotacza noży w
Nowi1 ka.pitan statku W:?•
Europie.
zwal całą zalogę na poktad,
Nic nie może się zdaabu podnieść w niei duci.a
Eichberg
uspokajał
rzyć krótkim i bojowvm przemó·
się Albersa.
denerwującego
- Temu miotaczowi nigriu wieniem.
- Ma.rynarze - zagrzmlcił
nie zdarzyl się wypadek..
W ostatniej minucie AJ.- - jedno chciałbum na wstę
bers nerwowo ni.e wytrzy- pie wyjaśnić: to nie jest m<'ij
mal: „Wyobraź sobie, że ;e- statek, to nie jest man statek, tn jest nasz statek!
dnalc nóż nie trafi retu i zo- Swietnie - wykrzykną?
stanę ciężko zraniony'',
ktoś z datszt1ch szereaów - Tak - mrukno,l z zasprzedajmy go natychmiast•
'Ul
.~tanowieniem Eichberg tym wypadku bedzie ;edna.k
W pewnum barze siedrl sli
lepiej, je§lł tę scenę nakrę
matny mężczyzna. Jest juz
rn.ć będziemy na samym Jvaii
nieco „pod muchą" i dlate{lo
CU •
w dobrym Jrnmorze. Nagle
kawalek
każe podać sobie
A PTOPOS literatura:
papieru i zaczyna liczyć.
Powieść niemiecka: ksi. 11ż·
ka, w której dwoje ludzi ko- Trwa to dluższy czas. Wre~z
cha sl.ę już w pierwszum roz cie zwraca się do reszt11 odziale, lecz do końca książki sób siedzacych przy barze:
„Uważajcie wszyscy. Moja żo
nie mogą się polączyć.
11a przeprowCTdza kurację odPowieść francuska: ksią~
ka w której już w pierwszym chudzającą. Dziś przy obiedzie
rozdziale lączy się dwoje lu~ opawiadala mi, :!e przez czte
dzi, lecz od tego momentu aż ry tygodnie ubyło jej 6 kilo.
do końca utwOTu nie kocha- W calasci waży ana 84 kilo.
Sześć kito miesfęcznie mniej,
ją się.
Panowie! Za czternaście mie
Powieść rosyjska: książka
w której dwoje ludzi się nie sięcy baba zniknie calko'llli{wg Revue)
cie.
kocha, ani nie !chodzi t o

• •

z życia
gwiazd
na letnim
niebie

• • •

1Zem:

31 lipca,

21

Księżyca. z Saturnem:
nia. I 1 września..

dźwięku).

Nowy ten aparat jest wygodny, gdy:!: nie powstają w
nim tzw. szumy uboczne. „Slu
okulary" zaopatrzone
chowe
, są w zwykłe szkła, które w
razie J>Qtrzeby mogą być zana szkła optyczne
mienione
lub też na szk.la ochronne,

.....................
.z . .anegdotami
'/\.tttmL•k _
7
~----------.-.-. . -·

sierpnia.
5 sierp-

Plekna Wenus z plejada wYtwomych wtelblciell jut od
dlutszego ma.su snędza wcza-llo
"1
•Y zimowe na. l)ólkuli polud·
nloweJ (obecn:ie trwa tam pelnia IS€2XJinU zimoweito). Jak,s!e
·M.NIEDZWIEó?ICA
\ \
dowiadujemy ze fródel dobl"Z€
I. ';;..<-'> '
poinformowanych, 22 sierpnia
•
i
-A
A
llm~
Jowisz zimy wlzytę Wenus i
gpęd'lli z n.ią czarujący wioe<:zór.
•'~
l(ASJOPEIA
Oglednie można by ich p-Od:pa„
..... trzeć, gdyby nie to, te skryją
IŻYRAFA
NIEDZWIEDZltA
"';~
się oboje sam na siam w nastrojowych rorzach zachndw:...itw"~"·'l
cego Słońca. Ch0>1c nie chcąc.
. \
z uw'lelbia.niiem Wenus na namusimy się
niebie
szym
do późnej jesfon.i
wstrzyt1ać
i zimy.
nia 21 czerwca o godzi- wts.ko u nas piękne, jest naJCaly sierpień nadaie się doctekawsze dopiero w krajach
nie 18 minut 21 według
Polarnego skiolnale do kontemplacj,i odleKręgu
bliskich
czasu letniego Słońce ogranic Wsziechświafa.
CSkarndynaw1a, Finlandia., pól· ~lych
punlct; 2lWT<J<tny
S'iągnęlo
het, daleko pot.a k:rańcarru
nocne republiki ZSRR, p6lnoc•
Był to
W k<llllBltel&:jł Raka.
moment najdłUŻ62lego dnia i na Kana.da). Zwią7Jek najkrót• Drogi Mlecznej. Droga Mleczna nazywa się inaczej GalaksZ€j nocy z tradycją „święto
ru1ijkrótsrej nocy dla W.srLY.stsobótki" jest sam t)"ką :l Jest widocma w sierpjańskiej
IW:h milejscowości poloronych
nad glo<warrri
wysoko
niu
RównIBliem i Północ przez się zrOZUillli.al:y.
między
obywareld. „polwszystkich
Na
Dnia. 3 lipca o godzinie ! ml•
nym ~giem POl1airnym,
nut !i3 według cza.su Jet.niego skieh •• s2'JEll"Okości geograficzkilika tygodni prredtem zjanych,
Ziemia odda.li się od Slolioa na
Wlily slę, trwają i świecić bę
11 l'llerpndia przynd~ znowu
odległo§6 na,twiększ11o, wYnon•
dą les'ZJCZe kiiLka. tygoda!!I, wę
„gwlaa.id spadają
drujące nad północeym hocy'"' US% mtlłony kMomeh'ów. To znacmy rój
2Xlll'lltein, piękne i baJrwine :ro- najwięksZJe odld.alenJi.e Ziemi od cych" .... meteorów z rodxli!lY
Penseid. Kt.o pragnńe spełnde
Slońca preypada u nas w najrze zmrolrowe. Dają ooe tzw.
cieplejszej porze roku, a rów- !llda :ł:yc zeń pbW:łn ien w:lecro. „B:liale noce", Oczyw:iśc!le zjanoczclnde na poludnd,owej pól- :rem 11 s1et'pn.ia d1Ut.o myśleć
i paitn.eć w niebo. W razie nie
kuli, ~ - w n.ajzlml!lliellSl'ZlElj, Dlacziego?„. Na to nie l)(m'Odzeń wYnikłych -i 11',l
trudno odpowiedzieć ·..... po skromnej rady - ucltylam:v
się od odi>owledzfa.lnoścl I tall
prooitu pora roku zalety nie od
odlegk>OO!., a, od naichylenJa do nych reklalnae;łl -nle pM;y,jmuJemy. Chyba, te z rrlieba soodSłońca.
W ostaiłindch ,. tygodatfacb no- nie n:le „~e.". a kamień„.
wówczas - taiki kamień naletuje się 'Melką - jakiej jesr;- licz :t:y lrorcleczn.le drogo sprzedać.
st11'?! 3. He5l 2:„„ f6 3. Hg41 (bia- cze nigdy nie notowft«IO
A zwykle tylko na11kowc:v mobe plam na Słońcu. Ka!da sło
łe k.orzvi~l!I s możliwości Z811!1!a·
gą za cOlł tlllklego drogo zapła
kowaro.dia aońoa ł 'W7ll!l0Cllliendia na· neczna t>l&ma - to wybuch
atonwwr na. l!llo6cu. Warto cić.
cli.kul 3„„. Kf'1 4, We11 i weJlka
~ dopowied-zą szczep;6wia,ścdiwle ri.a.koń.c:zona, cze.me muby więo 1loneczne l)lamy zolowo same mapki, które - jak
!'1:11 IFtMd ć f:lqure t prrz;egran& nl-e
ba.ozyć, Do tep na.da.Je się ju:t
uli!lJa w„tpliwośo!.
skroni.na lornetka. Na obiekty wid7ll.c1oe .... przedstaiw:iaj a wv'lad W:iecrornego nieba w lewy lornetek przeznac7.011ych
do obserwacji Słotica na.le:!:y cie,
(in:t. K.)
konlecmle nakłada6 l)rześwleklisze lub okopoone _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....:_
tlone
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Dm§ J)'l'ezentu.Jemv na ~g!amle
1><>zycję. kJtóra pooorni.e wydaje 1!ę
'Pl10Sta 1 mało interesująca, Chce·
my JedtlJak '.liW'l'ódić u~ę llla fa.kt,
te właśnie 1 w teq.o rod2iaju pozy·
cjach kfV'lll się n:Le.fednokrotnle ote
ka.we zaq~ama., trzeba tylko chaleć
l wm1cliwie rozpatrzyć m<Y!ldwośc:d
kontvnu.aoJl.
A więc staia ł podst111Wowa zaaada w szachach - anaJirza, 1lcz.enie, śmiałość w konoepc.fach. Jak
w1d·ać z pozvcid siły mater!rulne o·
bvxiwóch stron są równe, białe raczej "Lnalduia sie w qorszej sytuaci l, qdyż król posiada niedostate<:Zną osłonę (brak piona liini:l „g").

szkiełka. (r6wnoległołic4enne)

' 3 razy

jeś li„.

Jełll chcesz mleć modną 1ylwetlu1 a jednocz-eśnle odpowłtl
do swego typu urody
dnlll
suknię, posłuchaj trzech raił:

t.

Jeśli

Jesteś

ut.ska, zgrabna

i masz małą głowę, to noś suknię

z neroką
czesz się do tyłu w
spódnicą,
kok, wkładaj pa.ntofle na wygokim obcasie.
dopasowaną -w tam

Białe

jednaik szeregiem manewrów
nie tylko umocnią pori:vcie. Ja.::z
zapewnia sobie zwycięstwo.
Analizując pozycje dochodzimy do
WTu!-Osku, że położenie CZl&mego
gonca na g4 nie jest zbyt pewne,
a Po jeqo odejściu moż:na będ~e
należy więc
ata,kować pole q7,
:mnusić go do takieqo ode i śol•a, aby ni•e zaiiął µola qłl, Nastąpiło:
1. e61 oclipowiedź czarnych jest jedna 1..... G:eG 2. Gd4 (trudno jest
obronić PUllkt q7, po 2„„. g6 natakże

2. Jeśli Jesteł wysoka, przy·
chloplęcej,
stojna o figurze
strzyi włosy krótko z pół-grzyw
Jeśll
ką, ubieraj się sportowo.
kllpsy - to tylko gładkie. Choć
najmo4nl-ejsze są pantofle na
motesz
obcasie,
szpilkowym
śmiało nosić obµwte sportowe.
noA
3. Jeśli jesteś tętszą,
sulmle dopasowane, ku dolowi
lekko poszerzone. Dekolt zawsze
wydłużony, n!qdy w kolo. Jeiill
korale - to w dhtgle sznurki.
Pantofle na pólslupku,

l~

i

obserwować.
dopiero wtedy
Inaczej parbr7Jeć na Słońce je5t
bard7x> niebezpiecm:ie. (Kt.o się
omaJWlanych obserwacji.
do
„zapali", lll.O'Że w mliarę możLiwośoi i pogody obrazy Słoń
ca z lornetki rysować, a póź
ruiej kompletami. oo mie.<riąc
nadsyłać do PTMA, Lódź, ul.
Tra.ugutta 18.) Dla „zapaleń
ców" przygotowano jui cenne
nagrody i wiecmą chwalę w
pootaci meśm.iertelnej notatlti
„ Uram.:ii", Pomyśl€1ie„. Między
Rok Geofizyc:z;ny
narodowy
już ód 1 lipca!„. Czyż nie waJ"
to zabrać się do tak przyjem·
n.ej, poźvtecznej i pouczającej
roz:rvwló? .„
Jowisz zjawia. sle wlecrr.<Wami. Swiieci nad ~chodn:im horyzontem. Zbliu się do tarczy
na potężnym
Słońca i trac.f
blasku. I..e..zy jesit na kobiety.
Zdarziało s,ię już wielokrotTllie.
Ż.f' wśdb.9C:V redak.tony wszystkich czasów spotykali Jowiincogntto w ~ci ma~zia
cleołego desrezyku
lutlde!!Q,
schodzącego do wybranki. O
iirmych zalotach Jow:hsza - !<'pie.i ruie pi.sać: Dobrze jednak
przieczytać o tym w mitolog;id,
tel np. Jaina Parrandowskie~.
Saturn kręci sle do nóźne.i
nocy dokoła Niedźwiadka, nisko nad południowym h()r')'zontem. Niedźwiadka ozaoom1
naeywa sie Skoroi<mem. Co z
tego wyniknie? Sami .sobie oo
powiemv.„ z obsel"Wl\\cji.
Niektóre wzajemne wizyty
prziedstaiwici~l.i
n iebi.eisldch
ziemsk.iiego firmamentu pozwa
la.my ool:Jie z tego miejsca zapowiedzieć.

I tak ok. 3 lipca K~lęż:vc za~wieci w parze z Jowlsmem.
Księż~. tym rarem skromniej
sz;y, zaim.ioe miejsce pod Jow:i.s'IJ€>m. Saturn sP-Otka się .,,
dnia
dokładnie
Ksłcźycem
8 lipca. Kto jeszcze nie wtie.
który to je<;t t.e.'l sa.turn, niech
węziełek i niech
sobie zrol:l'i
z:i.pa,mięta: „8 Jtoca SP<Jitkallliie:
Następne
Ksieżyc - S.ll~,urn".
•ootk.1'11i:a Księżyca I lowt•

Czy nazwy:

moitek, bosman
sq pochodzenia
polskiego?
Wvrazv „maltek", „bo•man" 1
wiele lnnvch nie Sil l>ochodzen'a
polskl·eqo, Na arunt po1skl zo.
slalv nueszczeplone z ję1vków
obcvch. I tak: wvraz m a 1 I e k
W ctąqu bleZąceQo tata ul<atc
w ~nacze11lu m ar v n a r z po„ sie w Izraelu od dawna zapowiH·
cllodzl z holend. m " a t. m 11 a I· dana seria „Okręty marynarki h~u
t dl o we i„. Seria składać s· ę bętlT.i~
I e fstąd t niem. M a t r o s
Wyraz IM z czterech warto~ci: IO pr. - le·
franc. ma Ie I o Il
wszedł w ntycf" dopiero i koń den ze slarvrh okretów: 2C nr -·
cem w. xvn. Do te<10 <"zasu u· żaolow;ec „N'rit". wybudowany w
tvwanv bvł tvJko m a r v n a r z. 1910 r.;
30 nr. - nowoczesny
z łac. m a r I n u s - morsk!.
frachtowiec .. ShamroT!; 1000 pr. Bosman zoslal urnblonv z dn~y „ „dzics!eciotvsieczn\k" MS
niem. Bo o Is ma n n. B o "I S· „Z10a .
Nalo·
cha ck e - 11omoc11lk.
miast wyraz st a Ie k fest poPod natronat~m Międzynaro~o·
chodzenia nolskle~o. W znacze
nlu okr" t nochodzi en od tepo I we! Fedcracii Filatel!styc•nel (Fll'I
sameqo rdzenia. kłórv pr>slarl.1!~ nrlbedzle sle w ctni~ch od 17 do
1nne wvrHv J>O\skle: dost~· 23 wrześula w Tel AvlviP. między.
tek, n Ie dost a tek. os ta- naM~owa wvstawa lll•t11llstvczn~
tek ltd. Wvraz !Pn oznacnl „TAllfL". Bedzle to !eclna • n11·
dawnlef, a pn cieścl I dziś, większych teqorocznvrli wystaw
w I a s . fiia!ellstvcz'lvrh. na którf't reprt»
do b v tek,
ta "·
11
ientowanl bedi! równ'Pt lllatelł!lci
n ość.
oolscv rrzeszeni w PZF.
IP. L.)

„

*

•

IKAPRYSY SŁAWY
(Dokończenie ze str. 4)
dzieła s1tukl f nic I nl'kt nie
móttł zachwiać teao stanowl~kll.

wla

Również pierwsi polscy
lmpresjoniści nile mieli łatwego życia, a rzadko który
doczekał się za :l:ycia pokla·
sku i sławy.
Dzisiai płótna Aleks:--ndra
Gierymsktle~o ocenia się m
dolarów. ale
towarzyszką jego :l:ycia bvła
bieda J nied.ostatek. W 1901
roku zmarł w nędzy i osamo.
tnieniu
•
•
Ró · •
. wnn;z I Jozef Chełn:onski. kto:r::v doczekał .s11~ u
schyłku zycia 1ławy i pie•

tvsiące

wierną

P1erwsze
polskie okręty
W r. ł597 Ilota Zv~mun!a !II
Wazy lkzv!a 6 okrętów Na c?e·
le iel stał wiceadmirał Tonn !er
Meldl. Dzięki usiloYm starno 1om
król nowlekszvt te llote prn!Z
wvnciecie okrętów od k11uców
duńskich. lu:ie ldr1t I hn'ende.-·
sklch Razem flota królewska li•
czvla orzeszlo 60 ~tal~ow,
Po zerwaniu sofus ~u t rm!l mię
dzv Szwecja a · Pc ; ską król !)O·
cz<1ł budować wlasną Ilotę. M•rl
sce budowy okrętów przenJósJ z
Gda11ska do Pu~ka. W ciąqu
trzech lat wvbudowan.J w war·
sztatach puckich 1 okrętów wo·
dobrze uzbrojonych
lennych,
trzymasztowców, na wzór ówoe
snych o!uetów holenderskich. Po
1emność Ich wvnoslla od 21>0 <Jo
400 ton, każdy po s iadał do 20
dział, Zaloqa składała ~ie qłÓW·
nie z Nlemrów, Duńc·1vków, a
nawet An„Jikuw i Hlsnianów.
Okrely lA nositv nazwv nlemie~
kle: „Rllter St. Gcorn". „lfoenlq
Da wid'', „Flle!lender Hlrsch" Hri.
Natwlększvm sukr.esem tel Iloty
bvto znlszcze.nic okrelów szwedz
kich w bitwie pod Oliwą w roku 1627.
0

nie był wcale tak
daleki od„. głodowej śmierci.
Charakterystyczne jE>st, :7e
wielkie talenty w dobie impresjonizmu nie uginały 6ię
przed gustami I wyma~anla
mi tych, którzy mogli zapelnić kieszenie artystów. Nie
dali slę oni zeochnać z drogi, którą obrali. Wyprzed1ali gusta i pojmowanie
n.:i u współczesnych. aż s7.hl.
. .
ka ich, jak i każda wielka
S!ynny dz1ęk1 wyle~zemu pab'
sztuka d::>b 1
. z .' Y a se ie wresz- ::ileza lekan: szwajc:lrski 1'''".
cie prawo trwałe~o obvwa-1 ba.ns z La Tour-cle-Peilz r:o.~iada.
klói·a bez zaj~lmienia
tel.ątwa w panteorne ludzkit'i papugę,
O: tl n:i' wymawia slow-0:
_ kulłurv.
WŁ. BORTNOWSKI. bewi>edinwthylamin~he~y~"! ixy
,· ·
niędzy

pięk-

ucz ona pap urra
b
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Z ukosa

Podwójny jubileusz

Ukochany kraj... .

wybitnego naukowca łódzkiego
W piątek odbyło się uroczyst.e posńed.zen.ie _Rady Wydzialu Prawa Uniwersyiebu Lódzki.ego, p<J\Święconie uczczen.Lu
80 rocznicy urodrlJl.n I 55 roczni
cy pracy na.ukowej znakomitego uczonego polskiego prof.
dr Emila Stanlsła.wa. Rappapor

ta.

Prof. Raippaport jest czlQllk.i!Eml S<Zeregu międ.zynarodo
w ych orgaJ!l.izacji prawniczych.
Piastuje godność wiceprezesa
Międzynarodowego
Stowarzysz.enia Prawa Ka.mego, którego j~t jednym z zalo!i:ycretri.
Depesze z serdecznymi ży
ozeniami dla si:dzlwego jublla.ta nadesła.li: mtn.ister sz.kolnict\Ya WYŻszego Stefan
Żółkiewski oraz wybitni przed
sta.wfciele nauki prawa ka.mego w kra.ju i za 11Ta.nleą.

Ilu łodziań chce wr.iecbać za granicę?

Ki!ka dni temu na ulicach Łodzi pojawili się ludzie, którzy nk:zym „Caddihlac" czy imm.e mod.ele
wozów za,gra'J'l,icznych wywoływati małe zbiegowiska
uliczne. Co najdziwniejsze,
ludzie ci byii... zwykłymi
mieszkańcami Ło<f;zi.

Czym więc wywoływali
niezwykle
zainteresowanie? Wali21kami, kitóre niePowtarzam - zwyklymi walizkami tekturowymi
(symbol tow. 500-60, ja.kość
~w. 13162, ga.t. I, znak KT,
cena detal. 38 zlotych polskich), wyprodukowanymi
wzez Zgorz.e leokie Za•kłady Wyrobów Skórzanych.
Rewelacja na miarę krajowq. Jak bowiem powszrtchnie wiadomo, takie
rzeczy jak -walizki są artykułem luluusowym, lcost•
tują masę dewiz, tran.sport
jes·t trudnv łtp„ pojawiają.
się raz na 100 la.t .1ak ko·
mety i bardzo rzadko w 0 _
k-resa,ch urtopowych. Nic
więc dziw-n,ego, że t'l'ansport tych „komet" ot'l'zyma.ny przez PDT zdezorganizowal życie tej in.s·tytucji, bowiem żadny walizek ł
tium za.jqJ całe I piętro

Przydałoby się

kilka etatów

dla łódzkiego Biura Paszportowego
Dosłownie rozwiązał się

worek
wyjazdami zagranicznymi.
W samym tylko maju wyjechało z Lodzi za granicę ponad 1.700 osób. Z tego: 819 na
i' pobyt
stały (przede wszystkim Izrael, potem Stany Zjednoczone,
Francja,
Anglia,
Austral!a i Związ-ek Radziecki), 828 na pobyt
czasowy
(Anglia, Francja, NRF, Zwią:iek Radziecki) i blisko 100
osób na wycieczki, nie licząc
oczywiście turnusów organizowanych przez „Orbis".
Tylu mniej więcej łodzian
1
WYJeżdża przeciętnie w każ
dym miesiącu. A ilu chciało
/by wyjechać? W Lódzkim
Biurze Paszportowym, którego
skromna siedziba mieści się
przy ul. Wólczańskiej 36. leży
w tej chwlll 25 tys. podań!
Kto ma prawo ubiegać się
o paszport i jakie forrnalno§ci
związane są z wyjazdem?
- Otóż - jak nas informuje por, Raczyński, kierownik
LB_P na ~obyt czaso'.':y
moze wyjechac tylko naJbhz1
sza rodzina osoby znajdującej
się za granicą. A więc ojciec.
matka, syn, córka, brat i siostra• Natomiast wyjazdy na
stałe, poza Jzraelem, odbywają się jedynie w ramach łąc7.enia
rodzin i to również
najbliższych.
Dotychczas, ubiegający się o
wyjazd na pobyt czasowy,
składał w Biurze
Paszportoz

I

wym podanie, kwestionariusze,· dwa zdjęcia i zaproszenie
z zagranicy. Ze względu jednak na próby oszustwa od 15
czerwca należy
dodatkowo
składać zd~cia, potwierdzone
przez prowadzącego meldunki,
oraz metrykę, akt zawarcia

dokumenty, które należy je•
szcze złożyć i termin odbioru
paszportu.
Medal ma jednak i drugą
stronę.

Jak już powiedzieliśmy, 25
tys. osób stara się o wyjazd za
granicę i ilość ta z dnia na
dzień wzrasta. Natomiast pracowników Biura Paszpcrtowego, którzy rozpatru,lą podania,
udzielają
informacji,
przyjmują dokumenty i wydają paszporty jest zaledwie
dziesięciu. Czy nic przydałoby
się trochę więcej etatów?

Na po.si.edrenie przybył prezes Zarządu Głównego Zrze.m.
związku małżeńskiego, wzglę
szenia
Pra.wniJków Po.ls.kri.ch
dnie akt rozwodowy, zaproprof. dr Jerzy Jodłowski. O dzia
szenie potwierdzone przez konlal.n.ości naukowej i społecznej
sulat w danym kraju i zaprof. Rappaporta mówili w
świadczenie z miejsca pracy.
czasie posi.edilenia: dziekan Wy
d.z.ialu Prawa UL, po.sel Jilr<>f.
Biuro Paszportowe zawiadadr Remigiusz Bierza.nck, prof.
mia każdego o swojej decyzji,
Borys Lapicki, prof. dr Jerzy
przesyłając pismo, w którym
Sawicki i .inni.
(st.)
wyszczególnione są dodatkowe
Pro!. Ra.ppaport ukończ.yl przywroc1c przystanku
Wydział Praiwa Unirwersytetu
War.simw.<>kies::o w 1901 r. Stu„Roma"ł
dia prawnicze od:b:vwal również na und.wersyt,etach w PaMieszkańcy Chojen domagaryżu i Berliilnie.
ją aię pr2ywrócenia prz.ysit.anW larfla.oh 1906-1914 jubilat ku tramwajowego piny kii.nie
rozwijał
przede
w.szyatkim
,,Roma" i po ckuigiej ~troatie
dzi.ałaJność dydaktyc2'JN\ w b.
TowarZ}'Mwie Kursów Nauko- ul. Rzgowskiej (pr>z.y roJU Kawych i pracował jako adwo- piUC"Zllej ).
kat będąc przy tym czlQ11Obecnie istniejący przy•s :taki'3lll Kola Obrońców Politycz
plych i praktycznych, a pTzenyd1. W tym charakterze pro!. neik przy ul. Mochnackiego
W ciąigiu 'lllbi·egiyich mieRappaport bron.il przed car- położony jest w niefortunnym
de wszystkim bardzo pożą
sięcy w Centrali Odzieżowej
skim sądem wojskowym dzia- miejscu. Niefortu111111ym dlatedanych na rynku pońc:zo-ch.
nagromadził.a
się
poważna
laczy polskiego ruchu soolecz- go, że - jak p:iSzą czytelnicy
rozdągliwych z impo:-towa•
ilość pończoch steelonowy·ch.
no-postępowego i rewolucyjne do naszej redakcji schody wyciągając ręce PO
właśnie
nego kędzierza·wionego nyloZe zbytem prawie 3 mln. par
g.o.
na tym oddnku najwięce.i
upragnione
przedmiotu.
nu.
pończoch, głównie I gatUJn:ku,
W ok'!"es.ie międzywojennym zdarza się wypadków. Oto 18
Szczęśliwych
nabywców
Centrala ma poważne trudprQ!. RaJppapOil't był sę<L?Jią Są czerwca wpadło tu dziecko nie bulo wielu.
no·ści. Wchodzi tu w g['ę m .
du Najwyższego i pra100<Wal na
O, UJ<ochan11 kraju z trak- ł
iin. zbyt wysoka ich cena w
ukowo wykładając na wydzia- pod tramwaj,
_
c
ją
.::lektryczrią
i
podróżł
lach prawnych ·wolnej Wszech
porównaniu z ceną tyich sa Sprawę pmywrócenia m~y
tiymi z toboikami„.
ndcy Polslciej i Uni'Wl0!"sytetu
IDY'Ch pońcwch III gatunku,
sta.nku
dedyk.ujemy
MPK.
_ _,.,...._.._.,..""'""""
Lwowskiego. Jednocześnie brał
które jakościowo niewieile
intensywny udział w pracach
ustępują I ga1tunkowi. ZdaKomisji Kodyfikacyjnej RP,
niem handlowców, rozpię
będąc w latach 1924-1932 jej
NIEDZIELA, 30 c.,·.tERWCA
tość tę należ11 zmniej-szyć, orynnv
selm'etarnean generałn.ym, .BYl
bniżając
ceny
wyższych
ga11.00 Kon.cert życ:zień. 12.0ł
jednym z twórców obowiazutunków. Nie-ste-ty, jak do- Przegląd czarop<ism. 12.15 Kalejjącego je.szew ołx>.cnie „Kodek
tychczas, mimo UJP'ływu wie- doskop muzy<:zmy. 13.00 „Po
su Karnego" z 1932 r.
W czasie oikupacj.i prod'. Raip
lu mie~ięcy, w tej S1Prawie p.iierwcs.zej polskiej konferencJi
astron.a utyki" - pogad. 13. l!\
J>apOil'i; wchodził w skład ta·j ni<: nie z.robiono.
Gra PoLl;ika Kaipela p. d. F. Dz.ier
nej komisj~ ochrQlly polskiich
.„Dom przyfabryczny przy o zwykle rynny. Jednakże
Aby
nie
powiększać
remaA
więc I pozornie drobdruków i dokumentów. Był Qll
zbiegu ulic Strzelczyka i Ki- powszechnie
nentów, dokomw.a zos':.ał~ żan.owskiego. 13.45 Nied'lliclny
wiadomo, że
n:1-·ch spraw nie należy lekdJa WISi. 14.00 „Niie.zawięzicin.y w więz.iiell'lliu MokoIińskiiego. Oberwana rynna·
ws.pó1nie
przez handel i .prze- ma.l(ćlZYJll
bez
tych
rynien
woda
deszceważyć. (Kr.).
poilllnllalll.e ISltron.ke" z pow. E..
towskim i na PaWlia1ku.
Woda ściekająca
podczas
mysł pewna korcltta planu Or2Je1S<Z1kcw.rej
czowa
nie
mająca
spływu
„Nad N!i.e.~",
W Pot.ce Ludowej prof.
deszczu niszczy budynek.
systematycznie niszczy ścia
produlkcji pończoch dam-· 14.30 Dekada Kultucy Li~ej
lla.ppa.port objął na Unliweny
W
domu
przy
ul.
Kiliń,
skich.
W
wyniku
tej
korelvty
ny clomu. Efekt tego dan.u
15.00 Dla dzileci sluchow. pt.
tecie Lód~lm utedri: prawa.
Już
skiego 177
podobna hi- rzeczy Jest taki, że z dnia
w III k.wartate bT. ko$ztem „Wzgór·ze Elfów". 15.45 Spiewa
ka.mego porówrui.wezeao, któr"
storia
z
tą
tylko
różnicą,
że
zm-nięjszenia. produkcji i!WY- Państwowy Zesipól Plieśni i Tań
klenije do chwili obecnej.
na dl'lień wzrastaj!\ koszty
w
pozostałych
szczątkach
W lataich 194.'>-1951 byl pre2leremontu domu, ·
k!ych
pończoch
steelono- ca ,.Mamwsz.e". 16.05 Tygodiniosem Izby Karnej Sądu Najblachy po rynnie wyrosła„.
wych, fabryki wykonają do- wY prziegląd wymurZJeń m.tiędeyn.a
wyższiego.
trawa.
da,tkowo ok.. ZOO tys. par ete- rocLoo.vych. 16.20 (L) KQ!lcert roo:
Znakomity uczony naJ!)isal w
ganckich cieniulikkh poń rywkawy - mclod:ie ope;rertkoPrzy ul. Nowej •
o .l.i~t'lł
we w wyk. orkiestry LR.PR p. d.
ciągu swej dlugoleitriiej pracy
Zbiórke na ~ odbudowy
czoch,
tz.w. kryis%lta,/1ków.
Henryik.a Debicha - Haruia Donaulk.owej k.iJJkad.z.i~ąt pod- czym już pisaliśmy - wprapomnika l<ośc::iunki tllwla. Warto
Ponadto zamia.st pewti,ej browolslka - l!lopran. Romuałd
ręczmrutców, mQll~,
szki-1 wdzie istnieje rynna, ale od
ta.m«ZVć, t~ ostaitnto W'Płvni:lo
ilości
zw~h
pończ.och Soychail&lti - ten()(['. 17.00 (L)
ców badawczych i artykułów
pól roku jest ona pęknięta,
wiele ak.IBJ<!ek od lócblltlch s:z:kół steełonowyah,
przemysł wy- „z w.izyitą u Jaina Hu.s7X:zy". 17.30
w językach PQ1sJtim 1 obcych.
na skutek czego, podczas
różne.qo typu.
produkuje 250 tys. par cie- „Na fa1i humoru i ooityry" 18.00
deszczu w mieszkaniu nr 2
Sllilllie do dn.!a 20 CZ·MWC4
Odltwonzen.ie Międ:zynall'Odowego
pomyśleć naw kionto
ściana jest całkowicie zalana.
odb<udowy pomo.ik3
Koncertu Roorywk. w Berlii.nie
Mimo naszej notatki na ten
„Uprzejmie proszę o 1>1>inKoścms'llki (konto PKO Łódź z <Jika.zji 10-~ ~tcienia Rozgl.
temat, II Zespól Administraformowanie mnie w nastę
NRD. 19.00 '.11ransmisja II ll'Qło
7-9-424) wrplac01110 1.069.046,07.
cyjny przy ul. Kilińskiego
pującej sprawie. Mam bogawY meczu plłka.rskiego LKS PrzV'!lomJ.namy, te zbiórika ziło
114 nic z naszej interwencji teg·o wujka w USA, który
rękawiczek
Legkl.. 20.20 Wiadomości sportomu na ten cel trwa ciaAeJ.
sobie nie robi. Rynny dowe.
20.25 (L) Koncert ż~zień,
dowiedziawszy się, że nie
Rolm-oaznie
sprowaa1zamy
tychczas nie naprawiono.
~1.00 Melodri.e tanec:zm.e w wyk.
posiadam mieszkania i z teipewne ilości rękaiw'.iozek welZleSlpolu iru>brum. p. d. Jeraego
go
powodu nie mogę zaNazbierało się ostatnio w
ma.nyoh z zaigrninJcy, bowiem
Ha.raJ,da. 21.30 ,,.Maityis.iaiko-wie"
mieszkać z żoną, postanowił
naszej
redakcji
sporo
skarg
iProdlu'k ej.a rora jowa n ie i est
- od:c. 31 pow, radlirowej. 22.00
ml wysłać pewną sumę do 7
czytelników
w
jednej
i
tej
Ogólnoipo.Lsikie wiad=ości spocw stilrue po1k.ryć du~ego zalarów
za
pośrednictwem
sprawie. Pozornie towe. 22.35 (L) Lo.kailne wliadopatrzeb01Wan1a na ten a.rty- samej
W
tvch
dniacli
sie.d~ba
Zar.ządu
PKO
na
zakup
domku
j.ed•
drobnostka. Chodzi przecież
mości sportowe. 22.45 Muzyka
ikiuł. Aby sytiuac:,ię tę PQIPrl'ł
ZBoWm w Ozo~kowie
norod.zinnego,
ewentualnie Oddziału
różnych narodów,
Zoosta.ła przeroesiona do lokalu przy
Wlić. przemysł diziewiJa1rski umie!;ilka.nia w nowYch blo- ul. Hanki Saw:it'kiej 9.
PONIEDZIALEK, T -a!A
;ruelhaania nową wytwórniie
1 J.;.AJC
kach.
Ko-m.isi·a weryflikacyjn·o·odzn.acz~.
rE;>kawti.czek w Opalu. Uru15.10 Mclodri.e !filmowe. 15.30
Wobec powyższego proszę niowa urzeduie w ka.żdv czwa.rtek
chomienie nowej raibryki naoo
aodz.
11·
do
18,
a
w
niedziełę
Dla dZJi.eci starszych - sluchoo poinformowanie mnie, ja- od 10 do 12 pod wyżej wym1enio·
·.V:!sko pt. „Przygody profesora
stą.p~ już
w ciągu niarjlbliż
kie przedsiębiorstwo budo- nvm adrese.m. Komis1a weryfilk.uje
l?rzedpotopo!lvicza". 15.!\0 Leha;r:
szy;ch dwóch mi.eS1i~cy
wlane może mi wybudować również członków rodzm po zmar.
U
..,,
W'€1rtura uiO opt. „WE\SIOla wdów
Dz;i.ęki uruchoiffiiieniu
wydomek oraz ile w przybliże łych ~ pole9Jych uczestnikach ru.
„ta
t>rzedstawlenia
sztuki
„Kotwórni w OpO!lu, rynek otrzv biela twofel młodości" Jakuba niu kosztowałby on w do- chu OIJloru na c21lon.ków buernycn, ...................."'"""""'""'""'· ka". 16.05 Pieśni kompozytorów
l"Olsyjsk.kh. 16.25 Muzyka rozir:yw
ma ręk.s1wilczeik welnia1I1ych cc Devala malace odbyć sie w dniach
larach (80 m2). O ile budakowa. Ni.50 Felieton. na tema:ty
OO.VI.
i
1.VU.
br.
zostalą
odwo·
naijmniej o 30 proc. więcej niż
wa domku byłaby nierealna
międzynarodowe. 17.01 (L) „NieJana
z
1>owodu
choroby
aktorki.
W:Y'l10Sćły dJo.tycllc2laOOwe d-0to czy władze miejskie modoceni011Ja i·n.icjafywa" - reporBllełv przestemplowuta ka.sa tea·
głyby sprzedać mieszkanie w
s>ta1wy kra.i~e.
tru.
taż Jerzego Wakzyńsltiego. 17.15
blokach?"
<Ll Muzyka. rozrywk-owa. 17.40
(L) Fragm. z lm~ążk!i Ha!OOy Ożo
Poni~waż z podobnym wyjlow&krl.ej pt. „Złota kUJa" 17.55
padkiem spotkaliśmy się po
Eksperyment udał się całkowicie
Male zesipOily
instrumentame,
raz pierwszy, zwróciliśmy się
18.10 (Ł) Lód!ziki dzi€11lJ!l!ik: rardliodo instytucji powołanej do
wy. 18.35 Muzyka. i akf:UJaliności.
tego rodzaju spraw, do PolNasz 11rzedwczoralszy artykuł
Dyżurny rnchu,
którv winien 19.00 Audycja pt. „4X15 muzyki.
pt. „s·z.k·ota jazdy ł.6clt·Kallska" .
skiej Kasy Opieki. Stamtąd
!est temu, :te nie zażądał nowel rottywkowiej,
20.23
Kronika
omawlalącv
dantejskle wprost kslij:l:kt zażale6 celem wymlanv
otrzymaliśmy odpowiedź, że
giełdzie bawełnianej
sceny na tym dworcu, przv od· tut zapełnionej, został ukMaDY spariowa. 20.35 Orikiesitry rozakcja eksportu wewnętrzne
prawie poc!ąqu do Kotobrzequ, dvscyplioarnie.
rywkowe. 20.45 „Trębacz z TaPrzyczyną powstaiwal!lia rerów wytwarzanych artykułów.
go nie obejmuje budowy
wvwołał
na.tyc:h.mlastowil InterZa WZ!l'lę<lu na kulminacje ru- rentu" - słuchowi.siko M. Kofwencję łódzkiej DOKP.
m!l!D.entów towarów w handlu
z dainynri, obrazującymi mmli
domków jednorodzinnych achu na k1>letacb w dniu dl!lis!eJ. ty.. 21.45 Wiechowioz „Kam"
Stwierdzono. te za.nuty posta- szvm. mimo olbrzvmicb trudno·
tslIBtyL•ym było niewłaściwe, wości produkcyjne lmiżdego ro
ni też kupna mieszkań w
wione dvżurnej ruchu S'lanlsla· ścl. jeżeli chodzi o waqonv oso- smta. 2'2.00 Dy.skooja przied min!eerpa::te o potrzeby ry:nku
dzaju tkal!l•i n i wzorów Oll'aiz
blokach. Natomiast za dewie Jarosz są w pelnd uzasad· bowe. zaJęte, la·k wiadomo, przP.- krofonem. 22.3n WirtruO'Zli. muzvplanowanie produkcji. W III
danymi, mówiącymi o terminione. Za tel nleodpowlednle U · wo·tenlem dzieci na kolonii!. klll- k!i. =.s"W'Jrowej. 2.;.oo Wieczcirii.y
wizy przesłane do krajn za
kwartale br. po raz pierwszy nach ewentuałny.ch cliootaw.
chowanle sle w stosunku do tn. rownictwo stacii ł.ódź Kali~ka do kciru::ert muzyki frainclllSlkiej,
pośrednictwem PKO obywasytt!.acja
ulegnie radykaJ;n,ej
Na giełdę przybyli pr"Zledsiaterweolufącvcb
1>asażerów
oraz czepllo wczoraj do poclą11u osotele mogą zakupić cement,
mti.a.riie: plany.. produkcyjne wiłiele ws;zystk,kh wojewódzlekceważenia
slusznvch nwa.?J, bowego Łódź Ka!l~ka - KoloTELEWJZJA
wapno, itp. materiały budopostanowiono zwo;nlć Iii te ~la· hrteg dodatkowo jeden wagon
zaJ;ladów ':a.wełnianych z wy- kkh hu.ri-o<wni tekstylnych w
Nledziela, 30 czerwca.
nowhka dvżumeqo na stacll Łódź pulmanowski I klasy,
wlane· Trudności jednak są
ją.'.kiem pewnej ilośei deficytowa:rzystrwie dCl!'adców z ra21.00 RetraiMmisja z WarszaKaliska I przenieść na m.nlejsz<}
Trudności z taborem 1>owh•k·
tawych tkanin rozdzielanych
z funduszami na plac i robomi.en.ia MHD, ·zss, WZGS i
stacfe na mnie! odpowiedzialne sza fakt. źe obiecane Drzez mi- wy imprezy telewizyjnej pt,
jeszcze centralnie, cpracoiwy- PDT.
ciznę, PKO w tym zakresie
stanowisko. Warto tu zazna<:1:yć, nisterstwo 40 waąonów Pulma· „Pośmiejmy się z .s&ebiie".
wa.ne będą. w opa.reiu o konGieltla., która trwa.ta trzy
nie pośredniczy.
że dvźurnet ruchu Jarosz kllka.
nowskich osobowvch do dvs1>0kretne, aoortymentmvc i ilo6dni, za.k·ończyla się 28 bm. pel
krotnie
Już zwracano uwaqę na
Czy wobec tego nie było
zyctl okrequ łódzkiego, do tel
Poniethialek, 1 lipca
cl-owe zamówienia hurtowni nym sukcesem. Wszystkie nienienależvte 1>ełnienie swoich obo
1>orv
nie nadeszło. Podobno waby wskazane, aby Polska
wlazków.
11onv
te
stoją w Qs.trowlu. WleJ.
tekstylnych.
19.00 Stoi.sika lód:zJkie na Miię
ma.I oferowane do sprzedaży
Ka~a Opieki
zainteresowała
St. maqazvnier Jan Zawadka
kopolsk1m oczekując na prądnl- dzynarodowych Tairgach Poizinań
Celowi remu &lu.żyła, wrgain.i
na m kwartał br. przeo; przetą
sprawą
odpowiednie którv nie wywiązał sle nale· r.e. W tel !1]lraw:e wysiano on!!1f- sk.ich. 19.10 Audycja „Węglem i
row.ana pl'ziez centralne zarząmysł to.wary zostały 7Jakontrak
żvcie ze swvch ohowiazków orzv
czynniki,
a
na
pewno
napły
dal
sneclalnv telegram do mini· kl'eską". 19.30 Retrarrusmisja z
dy przemysłu ba.w::łnianego towa.ne przez ha.ndel. Ogólm~
łlksoedvcll ba11aźu,
został rówWarszawy wytsltępu UteW1SLlti.ego
nęłyby
do naszego kraju nież przesunietv na Inne stano- stra komu~ikacfl.
Póln.oc i Polud.nie w Łodzi
obroty osi:i,gnęły wartość prze
Trudności, o których mowa, u- Za°'!)olu Riiaśni i Tańca.
wisko, a nozostali pracownlcv Pks le11ną
giełda tcrwa.rowa, na której
szło 75Ó mln zł, Ka.żde w-1>je-1 cenne dewizy, bo amatorów
pewnvm zlaqodzen!om 110
W
. _„
,., ___ ,,.....
ws:zystlde
prziedsiębiCi!'stwa
wództwo otrzym&ło t<J<Wa.ry we
na własne mieszkania czy/ i>edYcll. którzy ~a współod.powlP· ~ llpca, !ldv zako6czy s'ę prze-,
zw~ą=.u z Pr:<;>wau.<.U11_,,.„„
dz!a.lni
za
to
niedo·
n
a·tnenlP..
DO·
wó1
dzieci
aa
l
turnus
kolonl·iny.
próbami
re.tra•nsm1.s11
l,ód:zki
0'"'rZla'Tiy~u
baweffii!',nego wydług gustów i potrzeb
wego
domki .iednorodz.inne jęst nlosł ~ons~kwencJ•
dyscyp!,!11ar·
~rodek Telewizyjny zastrzega go
· 'ąpiły z pełną kol&cj~ wzoregl!Onu,
bardzo wielu, .
.lllL.
~ie Drawo Zllll.iia.n prow~

Czy nie

można

przy kinie.
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wiadomość

200.000 par „kryształków"
250.000 par „helanko"
wyprodukuje dodatkowo nasz: przemysł

Trzy razy

Drobnych spraw też nie można lekceważyć
prze8zlo

milion złotych

do radakeji

na pomnik

Kościuszki

O tym

warto

Będzie więcej
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Nowy lokal ZBoWiD

w Ozorkowie

l

Teatr im. Jaracza

I

zawiadamia ...

Błyskawiczna interwen<;ja DO KP

Echa naszego artykułu

7 50 mln. złotych obrotu

o „szkole jazdy„ na Dworcu Kaliskim

na pierwszej
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Przed kiJlkoma dniami pi-

·1:1-20

ł
złoolstych jabłkach". n • 19, 2-0, 21, 22. U
(}n 1
i. 1 „J uuetta." g. 18.30 Dl
Miejski Ośr. Infor. 3 15 wyżej
!!-•
GD~NłA (Tuwima nr 2J ' SllJIJt<Jrtlvstrzvd<a 1-lil
30.VI. (niedziela)
Program dla najmłQd-i „Gdvbv WSZVSC!l' t.1PabiaJnii.cka 1)6, Tuwima
szych „Niebezpiemma.; dzit' r'n"re.I woli" swa.wola", „Dwa lako dozw. od lat 12 g. 59. Zielooa 28, Wschodme niedźwiadki", . Za 14.45, 17, 19.15 por. El· nia 54 LimaJ!l.owis:kielaleczk~"· I li „Złośliwy .ież". 1.7 go 37. '
pomniana
()J;"ERA LODZKA <W!'i'I.VII. (p.i>niedziałek)
„Gtl..;·hy wszyscy luGuzdrał~kowskiello 15. w E?rn'-1 . „Susełek i
dzie dobrej woli" g, 19 Tuwima 59 Wóiczań
Noweeo\ ka" g. 10. 11. 12. 13,
chu Teatni
1
. g, lO „Tra.via.ta.". 1.7· 14. 15. 16, 17, „Kanał'' S l'\ LOWY . (KiJmsk1e.r,:o ska 37 . Piotrkows.lra 225.
Ma.r- ZE?ien..<ka 146 . N(1W'()lfki
drnzw. od la.t. 14 g, 18! 123l„ „Rrnlowa
g, 19
Nuw. (WIP<'kowsk:i€'P.O 20.. 1.7 Program dla gol dozw. od ~at · 8 · 12. Woiska Pol.o;kiel!o 56
1
20
· ?. por. Dabrowski-E>E!O 24-b.
15) g. 19 „Kram z pio m.Jmło:J~~zych 1ak w>;;1 g. 15 .4 5. 18•
AS Al. Kościuszki 48
g. 11. }·7 „Ku;i,Jowa
ze.i g. 16. 17. „Kanał
. senk.ami"
15
·40 • 18 · pełni stałe dyżury noene
g.
Margot
ł.ARACZA (Jaracza 27) g. 10, 12, 14, 18, 20
.
.
MLODA GWARDIA ;z;e 20
30.6 i 1.7. n.ieczym.n.y
ov?:•TRV ~'.f.P~TALI
OpERETKA (Pi<Jfa"kow- lona 2l „Nleśmiertel-iSWIT (Ba~uc~ „Rynek)
30.VI. (niedziela)
„Wrota o1ck1el dozw .
nv imrnlmn'• <lorw. o<l
1915 H.
sk 243)
..
lat 14 dod ... N<>tat
· „ ·• ta lait l? g IO 1? 14 16
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' „
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kaoita._;iowl~R
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rairraf ?.rro" r]o7.W. ->cl JR g. ' 10. 12, 14, t6. 18. Wolcz~n<;ka 19<>..
Otcuhstvka: Sz01Ull . 1.m.
20
laot 16 g, 16. 18. 2ll nor.
lłALTYK (Narutowicza g. 11 „Niel'l!l7.ląc7.ni ZA•'HF.T'A <Zei"'r.• ka ?R' dr Jon1'chera. ul. Mil!<>.F.e.-i•tk~" r101w . ""1 now;i 14 ·
preyjaciele". 1.7 „My·
20) Filmv d<>kumenlal·
l.VII. (poniedziałek)
dod. „Pa.r.i- lat 14, g, 16. li8, 20,
clwoje"
ne g, 9 1 22, „SmiPri'
Chirurgia.: Szpj1tal im.
P '""<""ek g. 1'1; 1.7. joak
graf zero" g, 16. 18, 20
rowenv,tv" dozw. ;><J
Rydygiera. ul. Sterdr
wyżej
64!
<Rzirowi;ka
ROMA
·~
lat tr,, " 10 t? 14
(.Tóz+>fówl liri"a 13.
„Tata. ma.ma.. mnfa f,<) J,A.<~7NO!SC
18. 2n. 1.1 „Dziwne źy
Inte.rna: Sz,pi.t.11 Mi.n .
na I la" <l<>zw oo 1"t „l<:riil{)W't ha.In" <1<>zm
czenie pana Barda"
od la1t Hl g. 1•6. 18. ?,O S-oraiw Wewnętnz111ych,
12 P. l!'i 45 111. '>.O 15
. do z.w. od 1.aot 18 g, JO,
par. g. 11. 1.7 .. Ta,ta . Po:-.~moek g, 11. 1.7 n~ Pól1no cna 42.
12. 14. 16. 18. 20
Larvn11-0l-0-1da: Sz011al
CZY1!1ne
l>WORCOWF. (Dwo!'7..ec ma.ma., moja żo.,, ,a i
im. ~· Barlickiego, ul.
*
.ia" g. 15.45, 18. 20
Kaliski) „Mó.i nrzy.ia.
ciel Piotr". „Nicśmi„r SOJ(1<;:7 •No'." " 7.lotn<'' Uwa1rn.: Reoertu11r so~ Kr·~"1n°k„·qo 22.
Sr.n11tal
Olmlistvka:
„JuliP.tta" ilozw. nil r7.adzonl) n;i non•tawi•
telne skrzvpr.e". „Wi„~
Okrel!o- MON, ul. ż.ero1rmsiltiego
komunikatu
Lat JR f!, l!'\. 17, 19.
4-56" !:(. ~. 10. 11. 1?.
113.
weE?o 7.ar7R'111 Kin
13, 14, 15, 16. 17. 18, poc, g. 11 „Jabł.onka <>
Ko~ ~~ MO

k

nową szkołę. Będ2'Jie

o planach DOSZ
uruchomienia z początkiem
roku s7lko1nego wielu nowych szlkót Jak się dowiadujemy, Mliniister.sit:wo Oś
wiaty ootworzy z dniem 1
września br. del92.1crze jedną
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to

in. w Technikum Włókien•
ewe
pogłębiając
niczym,
kwalifikacje. Techniikum to
przygo\owuje do egzamlinu
stwarza
mis';rzowskiego i
warunki ewent. przyjęcia na

trzv-

letnie eksper1J111entaJne Te-

saliśmy

chnikum Rzemieślnicze (kierumek galanteria metalowa).
Po ukończeniu sZJkoły zasadniczej młodzieri: dotychczas S'Zła do pracy. Obernie
zaś, może uczyć 1>ię dalej, m.

wyższą uczelnię.
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---Ili----------------------------------------------~-osobowy POl\'lOC
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rz.emieślnicze

Nowe technikum

PALMIARNIA (Park 2r6
smrlz..
rzvnna
dliskal
ruieczynna .
10--18. 1.'1

MASZYN BIUROWYCH
Spółdzielnia

Pracy

„SŁA WA"

ŁÓDŹ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 78

.

tel. 380-65, 262-83
jakość ł
wysoką
świTudczo11ych uuug.

Gwarantujemy
terminowość

llllJZEA

ŁÓDZKIE ZAKŁADY DRZEWNE
PRZEMYSŁU
w Łodzi, ul.

TERENOWEGO
Kaliska 16-18

wykonują solidnie i terminowo na ziamótechnicznej
dokumentacji
wg.
wienia
prace w zakresie
1. Modeli drzewnych
2. Urządzeń sklepowych, restauracji,
kawiarni
3. Urządzenia warsztatów przemysłowych
4. Urządzenia przedszkoli i żłobków itp.
5. Wyrobów tokarsko-drzewnych
oraz wszelkie prace wchodzące w zakres
branży drzewnej. Warunki do omówienia
na mie,iscu w godzinach od 7 do 15
tel. 320-68, lub korespondencyjnie.

0

0

* *

PLACU NA SKŁADOWANIE DRZEWA
O POWIERZCHNI 300(}-4000 m2

•

odp~wiednio

ogrodzonego (ewent. sropy)
na. terenie Łodzi wYdziermwią.

STOLARZY, murarzy i majstrów budowlanych, zdunów i cieśli zatrudni natychmiast
Miejskie. ProZedsiębicrstwo Rcmontowo-nudowlane nr 4 ul. TOwuowa 75-79. Zgłosze
ROBOTNIKÓW transportowych, cieśli, mura- nia pokój nr 32.
3133-K
rzy oraz robotników nie wykwalifikowanych
nierobotników
oraz
meblowych
STOLARZY
zatrudni od zaraz na terenie m. ł..odzi Warszawskie Zlednoczenie Robót L11rdowo - JnżY wykwalifikowanych do pracy n.a składy drz<~
Za.kłady
nier;vjn~·rh nr I. Zgłoszenia przyjm u ie: Gru- wa zatrudnią od zaraz Łódzkie
1>a Robót w Łodzi Polesie - Widzewskie, wei- Drzewne Przcmyslu Terenowego w Łodzi
ul. Kaliska 16-18, Zgłoszenia przyjmuje sekście przy ul. Armii Czerwonej 24/26 (plac za
3051-K cja organizacji codziennie w godzinach od 7
!Monopolem Sp:Xytusowym).
3159-K
do 15.

111 ORACOWMICY POSZUKIWANI 11 l

Łódzkie

Zakłady

Terenowego

w

Drzewne Przemysłu
ul. Raliska 16-18.

Łodzi

„Ford Eifel" sportowv
spr-wd.am. Próctm.ioka 11
(u dO<ZJOCCy) w gicdz. 14
· __ .. 10228 G
do 19
PSZCZOŁY (roi·e) s'i)l'zedam z ,-ul.anri lub bez. Spraw:iedliwa 32, boczna

domowa
do lekarza. NaIt.rwbna
rutowicza 93A m. 4
P<>-

(Mo

że sie zglosić p, Teresa
Wa~~.k)_ _ _ __

piecowy
CZELADNIK
po trzebny zll'az. P1ekar
n;a Barański. ul. Pryn10391 G
~!11owsk.:~~,82_!190~ cypaJna nr 34
MCYJ'OCYKL „Zti.nd.a;y;::"
600 ccm z kc&em terenowy. stan pierw&W'f'ZE,'<i
ny sorz,edam. Pabianice
Bugai 7 M-!szczak lub Dr REICHER soeclallsta wenervczne. skórne.
tel. 262-79
MOT0CYKL--:-.M-72"z plciowe (zaburzenia! 8-9
16-19. Piotrkowska 14
przyczepą sorzedarm. Dr- KLiDREWlCZ ·-s~
Ló::lź, Wierzbowa 22
,--;;- cialista wenervczne. skor
- MOTOCYJi!L „DKW' ~oo ne 8-10. 3-6. ulica 22
na dola1l"C.1u sprzedam. Linea 4
Ul. CLa.sna 3, K.alii"t:t - - - - - - - - - 10115 NAGLA Pomoc Lekar•
Wacław
do ska Lekarzy Specjali•
.PRZYCZEPĘ le kka
motocykla „Iż" sprzie- stów. Wizyty domowe
dam. Piotrk()IWska 19'l załatwia natvchmia.st teCzynna
10119 lefon 2-82-82.
(warsztat)
c.alą dobe._ _ _ _ __
-

I

TEL. 333-33 - oieć tróiek - Prvwatnv Punkt
DWA ooJro.ie. kuchnia Wez.wań Lekarzv Soecia
(ubi kacja, gaz) pairter, listów zalatwia wizyty
' dolffi/JIWe calą dobę
amfilad.a. 55 m kw. z'lmienie na p.cdobne ba!._ RENTGEN-· ;~ś~
dw duże lub trzy P.o.ko ;i.ie klatki piersiowei,
je, kuchnia. Nowotki 17 żoladk.a dr Baran. Piotrkowska 103 m. 12. oom. 12 tel. 369-09
TRZY ookoie z kuchni.\ 1.:d:.:zi_·eruu......__·_e_ _ _ _ _ __
i wygodami zamienię na I
homeooata
mi~sz:k.o-mie cztetro- lub· FELCZER
i:;o M.arcelak Adam - wa· · pok ·
P1~'°' w i1~Jci:~? _ troba. ~amica żólcio.wa.
hemor01dv. el!z.em.a. 1.•eOf
am.i
Narutowicza
rvczn"
.€11:Kosztv zwraicam.
G
9903 _
Piotr ne 31 14
t,y BiW'<> OgłOl;z-eń
__-_______
ko!W'Sk.a 96 pod . .1C>5.30" _.nr
DWA pakoje z kudmią Dr .Jadwiga ANFOROprnedpokój w śród.m joeś- WICZ skórne . we:n.erycz
ciu z.ami•e nie na 3 oolń:o- ne. kobiece 15.30--19 10456 G
ie kuchnia. wi.a<Wmosć Próchnioka 8
10504
tel. W2-15
POKOJU z kuchniąna
linii Lódź - AlekiSa:nd.rów pQSZU.kuie. Koszty
remc111.tu zwrróc~. Te.l. 27.VI.1957 r. n.a P'!. Wol•
dzwooić od g<>- no.ści zginęła suczka-r~
338-~3
dzil!U" 10 rill!1o i 16-17
tlere k, maści czarneJ'
J,OKAL - 'POIS~de:;iOW:vz Znala:z.tca zęichce odpropokojoem i ku<>hnia. wY- wad:zdć za wY"\.31Sll'Odzeg<Jidy pow. 75 m kw. niem. Nowomiejska 4 m,
nrzv ul. KiliJi,sikiego i 70 lub do dozorrcy
na
zia.mioenoię
Ja.racz.a
dwa ooko.i1e, kuchma, ,WYl?odv na niett7.oe w

d

"rÓdmieśM.u. Wiad<Jmo"ć

Hl 129 G
t.el. 272-08
DUZY ookóina I - nietrz,e z:;mienie na <lwa
r>O•k oiP z knchrda. W!adomo.ść Lódź, Waw.:?1°1<a
5 m. 16 IZO•dlz. l!l <l"> 20

warunki do omówienia na miejscu codziennie w godzinach od 7 do 15.

KURSY Stowarzvsrenia
Stenografów i Maszvni 4
stek. Pl. Zwvciestwa 2.
Piotrkowska 83 orzvimu
ie zaoisv na nlYWV role
2975k
szkolnv

EGZAMINY PO<PralW'kow-E> mait.ematyki„ fizyki.
mecha.niki, wytrzymałeś
do ci zakres s.zkolv śred
POMOC domowa
i Tuolit.erhniki przy
niej
O\SOb
Stao!'lSZYCh
dwojga
CYLINDER lub cały ISll.1 SAMOCHÓD osobowy potr7..ebn.a od za:ra,z.
got<Jiwuje indywidualnó.e
do
w
Olimpia"
nik do motocykla „S'>- „Górna
magister. Tel. 387-80
Łódź. Now<Ytki 4-48
kól" 600 kupi,ę lub za- brym sta.nie sorzed.am.
:inne części Zielona 40 m. 17
miefl'lJię na
FUTRO-mirki d.ams.kie
do ~g<Jt:i: mot-?Cykla.. WYiiWALIFIKOWANEGO pracownika na LAKIERNIKA, ślusarza samochodowego, _e- Łódz. ul . . PW<trkows~a nowe, pier-Y'llSZY ga.t unek
pilnie
rozmiarr
stanowisko kierownika technicznego oraz lektryka, blacharzy - spawaczy, monterow 292 Kowalski, tel. 304-38 duży
o~trzeżenie
rnajstl'a do działu pończosznlczego natych- samochodowych, majstra warszta.toweg<>, te- RADIO do samochodu sprzedam.
Tel. 337-76
ra.no
7-8
godz.
dzwonić
n'liast przyjmie Spółdzielnia Pracy Poń<'zosz. chnika za.opatrzenia · zatrudni natychmiast „Waorszawa" lntpię pilOstrzega. się przed kupnem skra.dzionycb
nlczo - Trykotarska im. G. Dua. Wałbrzych, Techniczna Obsługa Samochodów Okrc:gu nie. Lódź, tel. 252-11
ma.s:iyn szwalniczych
MA$ZYNĘ „Singer" e;a
Ul, Mickiewicza nr 42. Warunki do uzgodn'e · Łódzkiego w Łodzi, Al. Rościuszki nr 73-75.
sprZJe<lam. ·bi;netawą
MARKI TEXTIMA nr 5232
1)
3060-K Zgłoszenia osobiste przyjmuje codziennie ref.
nia na miejscu.
79-79 .• I:e' . Piotrko1wsika
PRZEOAZ
wa oficyn.a, V weJ<;c1e,
2) MARKI TEXTIMA nr 7035
personalny w go'dzinach od 7 do 15. AL Ko1()271 G
.. I piętro
WYKWALIFII~O.WANYCH elektromonterów ściuszki 73-75.
3161-K
3) MARKI SINGER nr 1157252
FCYJ'O aparat .;Zor k"1-l 1M"""OCYKL-BMW" 5-00
na instalacje przemysłowe oraz robotników MAGAZYNIERA ze znajomości.ą branży e l e- 4"
';;• . ; . „ ~
i obcinacze f.iJg uro4) MARKI HUSOWARNA nr 373108
tele;q
n.a
tvł
l
prwd
;)]
R
ciśnienia
do
.apa•rait
.
we
od
zatrudni
kablowych
rowów
do kopania
zatrudni Rejonowa Hurtow- krwi i zegaxek „Moo- kopach sprroilam. Łóclz,
zaraz Łódzkie Z.iednoczenie Elektromontażo ktrotech111cznej
ność Rz.em. Sp-ni Pr. Kraw.
nia Artylmłów Elektrotechnicznych w Łodzi, kwa" sprziedam, Zgierz. ul. ;;:'.duńska 8 m. 12 (Ju
We w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 21. WyWN w f,odzi, ul. Wschodnia. nr 76
12.a111ow) _ _ _ _l_Q~_g
Dubois 13 m. 3
3162-K
Więckowskiego 43/45.
ul.
nag rodzenie wg układu z;biorowego w butelefon 384-36.
.ooobowy
SAMOCHOD .,Opel-O- SAMO?,JIOn
downictwie. Zgłoszenia przyjmuje dzi·ał za- POSADZKARZA i zduna zatrudni od zaraz 1.irn,pia" do sprZJedarnna „Skoda. 4-drzwi.owy po
3107-K Spółdzielnia Ppcy „Beton" w LOdzi ul. Pio- po kapitalnym remoncie reimcrr:<;1e •"ori;ecl.am. Wt.a
trudnienia pokój nr 24.
3163-K Oglądać codziietn.nie Bra domosc Zduńska Wo!-".,
INZ.-MECHANIKA z długoletnią praktyką, t.rkowska 201.
10W6 G
1009 G tel. 455
ters:ka 7-11
prakdługoletnią
z
INZYNIERA-chem1ka
kien.a
chemicznej
ze znajomością apa·ratury
MCYJ'OCYKL-::lż" .n<>- SA.MOCHOD „Chevrochemicznej
rownicze stanowisko poszukuje Łódzka Wy- tyką ze znajomośc;ą aparatury
wy .sprzedam. Sienki~- 1et die Lux sorwd.am.
twórnia Chemic:ma. Oferty wraz z pnebie- na kierownicze stanowisk.o poszukuje Łodz
~a.r<!:_2_te1:.._!Q!-~
wicza 29 w podwórzu
giem pracy zawodowej skł?.dać w dyrekcj1 ka Wytwórnia Chemiczna. Oferty wraz z RADIO :.Mińsk" z ad.ap SAMOCHOD marki „Sto
Łódź, ul. Piotrkowska 91. Warunki do omó- przebiegiem pracy zawodowej upriisza 1>ię
półcięża.rowy terem sprz,ed,am, Urz.e<l wer"
SPRZEDAMY
_ starn bardw dobry ·oraz
3170-K składac w dyrekcji Łódź, ul. Potrkowska nicza 9-38
Wicm;a na miejscu.
Wiadomość Spółdzielnia Pracy „Beton"
SAMOCHOD k.abriJOlet tcka:mię „.rewo!W<'<t'ÓWWarunki do omówienia na miejscu.
,
S TARSZE małżeństwo w charakterze wozw Łodzi, ul. P1otrkowska 201, tel. 337-86.
„Plymou1h Speci:aJ de kę". w;ertarke stolową i
Lux" 6 cyi. sprz:eodam. 11zhfierke SP'!'7J€id-".m. ?Jych zatrudni dla zapewnienia onieki i utrzySotpot. Po- Wiad<J<mOIŚĆ Rybn.a 9
Sulimi~;r:skd.
l'ł
I\
it;I'
tnania czystości swego lokalu Rada Adwo- __
~:'lto~J9~Ę~m._2 __ TAPCZAN. stoły i imne
kacka. Zgkszenia z referenc}ami m'.ędzy ~!'0Tel
MOTOCYKL „BMW" R I meobl„ sprzec.jam
dziną 8 - 15 w Radzie Adwokackiej w Łodzi,
i0314 ci
PLACE pólmorf!owe ko- 35, dyferencjał . części 7,a 24?-4l
7
.
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sprredam.
·
•
•
111 ,
Pólnocna 36 m . 5. rog m. 25
w~·~D01:RZĄDKI, ~~larki, s~rc;car~1, prze,10443 G sprZJed.;im. Tel. 349-99 od
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wywalczyła 24 punkty przewagi s.;~;e spisata się Gwardia
nad lekkoatletami CSR Fi~~1ts~~:;u;~3~ :t:~~ i* jejGwardia
kandydaci na mecz ·z Finlandią
Budowlani (Opole)
.I Lewandowski
2
* G' w-wa
·k (Z b
)
L h 4

W pierwszym dniu zawodów międzypaństwowych

Polska

Sensacja gonila sensację w roz
poczętym wc:zoraj - m1ęd2ypań
stwowym spo+.kaniu
lekkoatletyarmym Polska - CSR. Goście
&podziewall e1q wprawdzie naszej przewagi,
aJe nie sądztll
chyba, że na 10 rozegranych kon
kurencjt męskich odniosą tylko
~edm.o zwycięstwo . 24 pkt. rótnlcy, jaka po pierwszym dniu
d2ieli
lek:koa tletów czechoslo·
wackich od polskich
najlepiej
odzw!erciedla wysoką klasę na·
szej reprezentacji męskiej. Kobiety stocz y ły bar<lziej wyrów·
nane pojedynk1, tym niemniej 1
tu Polkom udalo się ob.iąć prowadzenie, co prawda tylko dwoma punktami.
I rekordów krajowych, z tego
S Polski i 3 Ctl·t, stało się plonem wcrorajszych spotl-.ań. Ale
zacznijmy po kolei.
Jut
pierwsza
konh'l1retlcja
bieg na 110 m
pp! przynosi

Radziwonowicz,

Od specjalnego

Na szosach

Warmii i Mazur

Z nych

wyścigu dookoła Austrii
Duży

sukces odnieśli kolarze
polscy w pierwszym dniu wyści
gu doe>kola Austrii. Kolarze WY·
ruszvli z Wiednia, a długość
pierwszego eta1m wynosiła 182 km.
Kowalski zal ąl druoie miejsce ma
ląc czas 5.15,07, a więc o 1 sekunde qorszv od zwycięzcy Proosta (Belgia). W klasyiikacj! drużynowej Polska znajduje się po
Belgii i Szwecji na trzecim miej·
scu wyprzedzając Au,trlę, NRD,
Anglię, Ju9oslawlę

i Francję,

Sędziowska narada
o dzień później

nie woLno organina wieLkich stadionach. PrzekonaLi się o. tym
ci. wszyscy, którzy w Warszawie
ogLądaU . nie.m orial
zować

Kusocińskiego. Trybuń'y śivie

ciiy wówczas pustkami. W
Krakowie na mecz Polska
- CSR przyszło tyiko okola 6 tys. osób, aLe' na stadionie nie bylo gdzie szpHki wetknąć.
Atmosfera za
to byla zgala inna niż w
Warszawie. Swietna widoczność,
biiska odległość trybun od bieżni - wszystko to
złożyło
się
na naprawdę
udaną organizacyjnie imprezę.

ProiektOwana poc2ątkowo narada sedziów piłkarskich na śro
dę, 3 Upca br. prz e sunięta została na czwartek, 4 lipca 1 odbę·
cizie sie o lei samej godzinie i j
w tvm samym lokalu.

B

* * *

ieżnia
stadionu Cracovii słynie ze swej znakomitej jakości. 7 Lat temu

1ts.tanowit na niej
rekord
PoLski w biegu na 100 m
(10,5) Emil Kiszka. Wczoraj

Georges Simeno!!.

(13)

GOSPODA

„P. od dzielnym żeglarzem"
Przekład: Bolesława

Surówki

- A z powodu kogo pańska źoina jest ta.ka
zazdrosna? - zapytał Maigret jak tylko
mógł najdelikatniej.
Laberge zacisnął mocniej zęby i nic nie
odpowiedział.

- Czy pan zna tę osobę?
I Maigret pokazał mu fote>gt-afię kobiety,
której głowa była tak dokładnie zamazana
czerwonym atramentem. Trzymał jednak
kciuk na tej głowie, tak, źe Laberge mógł
widzieć tylko resztę.
Drugi oficer rzucił nań szybki.e spojrzenie.
Potem chciał wziąć do ręki fotografię.
- Czy pan ją pozmaje?
- W jaki sposób mogę poznawać
kogo nie znam?

kogoś

który

możliwośei

i

dal

~

rzuc;il
siP

Wyprzedzić
Perekow1.
Jeszcze dwie
k0'!1.kurencle mę-

akie wymagają osobne110 omóWietl!a. Są nimi bieg na 4 km
ora2 skok w dal. w p!erwszei
z nich Zimny do trzech kilometrów dal ur<YWadzić Graefowi ! Jurkowi, by potem leciutko oderwać się od nich ! nl<>
zag.rożony przez nikogo
ukoń
czyć bieg
w czasie 14,08,6. W
skoku w dal natomiast dal znów
mać o sobie Grabowski. Już w
pierwszym skoku osiągną! 7,52
potem poprawił się na 7.67. W
trzecim udanym skoku mial 7.61.
Iwański
zająl drugie mlejsce,
ze św>ietnym wyn!.kiP.m 7,40.
Wśród kobiet najlepszą fof'.l)'"lę
zaprezenflowala Lerczak • Janiszewska uzyskując na 100 m
czas 12 sek. Z Czechos?owac:zel<
wyróżrilla się Modrachova (skok
W7iwyt lGO cm) !' Trkal<:>va (80 m
ppl - 11,3),;
Tak więc po plerwszym d..'1iu
n&.si
xeprezenta.nci prov1radzą
65:41, a reprezentantld 26:24. Dziś
Wiele obiecujemy sobie po startach Malcl1erczyka w tróJskoku.
Krzeslń.~kiej w skoku
w dal.
Krzyszkowiaka na 3 km z przeszkodanu i sztatety 4x400 m.
K. TRUJAN

wysłan_n_ik_a_ _I. ~

zwykle dynamicznemu zawodni•
ty 4,30 m
czechosl<iwackiel'(o
kowl rzadko wychodzi dobry
dzlesli:ciobot.ąty
Stetkovica
w
start. Tym razem wyszedł. Od
skoku o tyczce. Rekord ten nie
razu znalazł slę na czele. Gdy z
wystarczy! wszakże do pokonaw!elką prrewagą nad przeciwnin\a
Ważne110 ! Krle.slńsk!ego,
k.a.mt prrerwal taśmę, wiadomo
którym taki sam rezultat przy
był<>, źe ezas musi być 2'Jl&.k<>mniejszej ilości strąceń poprzem!ty, I rzP.c?.ywlśele znów „bom
czkl dal dwa pierwsze miejsca.
ba": 10,4, tei:o się nikt nie ap<>Tyle o rekotdach. Warto ieddziewa!,
nak poświęcić nieco uwal'?i tnNajlepszy wynym wynikom. Ot choćby w rzu
nik padł je<Lna>k
cie miotem, gdzie poct nieobecniec<> później, w
ność kontuzjowanego Ruta dal
niespodziankę.
pojedynku Jung·
się pwnać,
jako niepowszedll1i
Kotliński,
mimo
wirt.lla.
z Lewantalent - miody miotacz Ciepły.
iż
źle wychodzi
dowsklm
na
1500
Po
raz
pierwszy
udało mu się
ze startu, demon·
m
Od razu po
przekroczyć
granicę 60 m. Postruje wspaniały
fit~ale
starteTa
zostawił
on
w
polu
pobitych
tinisz. mija na
CzechoslO'Wak wy
Niklasa oraz obu atletycznie zbu
ostatnim plotku
szed1
na czoło,
dowanycj1 Czechoslmvaków. Nie
Veselsky'ego ! za
_ by już do końca
zawiódł też Swatowski. deklasu•
chwilę
dowiadunle oddać prowa·
jąc po prostu nadzieję czechojemy się, ze obaj rywale ustano- - <lzen!a.
LewaJnstowackiel lekkoatletyld TrouWill rekordy swych krajów jed~ <lowsk!
zaA seslla. Polak na pierwszych 200
nakowym wynikiem 14,4. Burza
kundowal
mu
metracli wyrobi! sobie tak wyoklasków nagradza europe,Jskiej
dzlelnle dopóty, dopóki
nie
rażną przewage. że w końcówcP.
klasy rezultat biegaczy i cenne
rozpoczął się fantastyczny finisz
mógł
nieco pofolgować.
Czas
zwycięstwo Polaka.
Jungwirtha, który przebiegi dySwatowskie<(o na 400 m
47,2
100 m„. na s ta rcie Polacy
staais w rewelacyjnym
czasie
świad"ZY o równei formie te~o
Foik i Jarzembowski oraz Cze·
J,40,9,
a w!ęe tylko o 0,3 sek.
zawodnika,
choslow acy
Janecek ! Kynos.
ge>rszym od reko-rdu świata W oszczepie SI•
Strza1 startera ! teraz
tysiące
nalcżąeero do Wc:gra Rozsa• ~ dlo
nie
mia!
par oczu wpatr ują się w huravoelgy,
wprawdzie ser!!
ganowy blei Folka. •remu nie·
Nie na tvm jednak
k.oniec
rzutów. do Jalciej
wczor;1jszych niespodzianek. Oto
Już
przYWYkliś·
ol<azalo się,
że
Lewa.ndowsld,
my, to znaC2y po
cbo~ nie wytrzymał tempa, ponHd 80 m„ tym
bil
rekord Polski wyniklent
nlemnle! 11lad.ko
3.42,3, a t<> z k<>lei jest dntg!m
roz·p raw1l się z
w tym re>ku' najl"'llszym <>Sil\i:Pozostalymi, za•
nlec!em w Europie,
dowalając si~ wY
Wreszcie, by zakończyć binlk1em 79.83. ~
lans rekordów odnotować nale·
jedn;on1 s rzutów,
;,machnął
Piąty etap wyścigu kolarskiego
Dookola Warmii i Mazur prowadzący z Elbląga do Iławy długo·
ści H2 km wygrał Cieślak w czasie 3.46,42. Drurri na mecie był
Pruski, który miał czas o 3 sek.
g<>rszv. W klasyiikacji indywidualnej po t>łęciu etapach na cze
le utrzvmuJe się Gęszka przed
Pruskim,
awodów
lekkoatlety.cz„ rekord ten zakończy? ~ywot.

Pierwszy etap

poniżej

Foik
biją
rekordy Polski na 100i1500 m

(
r

;;o

*

orni

się również

Hachorek. Pierw-

szą bramkę

byl do prZJe:rWY

zdo

Basz.kiewicz, a

.

niż pozostałych 3) Ra'd„iwonowicz (Pl .
Kopr.1va (C) - 66,86.

z

notatnika
piłkarza

:

Pol.oni.a (Bysię

cji

ZJrernioował

wyni-

kiem bezbramkowym z Oonoordią

(Knurów),

W grupie póln<l!CIMj prowadzą
ca w tabeli bydgooka Pol01!.Jia
dioznala nieoczeldw'anej poir~ki
w iiopotkaniu
z Marymontem

(Warszawa) w st0&1.nku 1:2,

PoLsik:i

na

* *

*
Niezbyt cie.kawy przebieg
mia

elimin.a.cyjny

mecz do pi!ka.rskich mistrzrnsitw ły spotkallllia o m:istrZXllSltwo III
świaita z Fi.n1a.ndią (Hel.siin.kii 7 ligi rozegrane wczorai na st.ad:i.o
li.pca) ustal0<ny zoota:n:ie n.a po ruie LKS.
ni.edzialkowym wbrai!1iu ZaI.KS lB zremis<>wa.ł 7. Kolejarządu PZPN. Również w po- rzem 2:2 (1:2), a pabia.nfoki Wlók
niiedzialek do Helsinek wyloeci niarz grając chwilami jakby od
samolotem d.wooh czlOll'lków na niechcenia,
pokona!
drużynę
s.z.ej 20-ooobowej ekipy, pozo- KSZO z Ost.rowca 6:1 (3:0). Dla
s.taita grupa 18 uda s;ię do Sto- LKS bra.imlti. u.zyskali Wietes.ki i
. licy Fiinla.ndiri. we wtorek.
M:iz,~for, a d:Ja Kol.'€\iall"Za. Maciąg
St.rzelcamli bramek
Flnowli.e wbrew pozo.rom, bę i Woźniak.

mimo wszystko niebezpioecz <lla Włólmiall"za są: Kurow&ki. i
nym przeciwnikiem. Fifaikiie- Pll•Procki po 2, Ra,j nhold i Maroo 1. Honorowy
mu Związkowi Pilki Nożm.ej kiewicz nie udało si~ wzmocniić swej pun;kt dla drużyny .KSZO zdobył
repreze1ntacji
za.iwodowcami Z. Pieprzyk,
grającymi w clJrużynach z.aigira
niczrnych, ale mecz na pewno
nie bę<lizriie łatwy dla PoWców.

dą,

Znów porażl<a
polskich koszykarzy

69,19, 4l

II

imprezy
sportowe

• • •

Polscy lros.z.vka,rze biorący
udzia.I: w rozgrywa.nych w Sofiii. Mistrrositwach Europy mów
przegra.li tym razem z JugooJ.a
wią 67:68 (39:31). Jugosłowia
nie o.kazali się lepsi i odnieśli
cen.ny sukces, który za:pew.ni
im najprawdOfPOdobn.iiej szóste

miej.sce w turnieju. Nasza reprezea:JJbacja bęclzri,e mu.~ia,la za
dowoilii.ć &i.ę d.aJs.zą pozycją.

Było gorąco. Przy sąsiednim stoliku, jakaś
Chciał znowu wz1ąc do ręki fote>grafię, ale
Maigret chował już zdjęcie do kieszeni. Czy rodzina złożona z kilku osób jadła lody. Mło
dzieniec w przy·k rótkich swrtach robił zdję
pan będzie jutro w Fecamp? - z.apytał.
- Nie wiem„. Czy pan mnie może potrze- cia, a gdzieś z boku dochodziły ~iskliwe gło
buj e?
sy podlotków.
- Nie, ja tylko tak pytałem. W ka.Mym
Maigret pozwalał błądzić swemu wzrokorazie dziękuję panu za informacje, jakich wi po całym tym pocztówkowym pejzażu.
mi pa:n łaskawie udzielił...
Myśli miał niesk:ioordynowane, mózg ocięża
- Nie udzieliłem pa-nu źadnych informacji! ły, a post<1.ć i dzieje kapitana Falluta tkwią
Maigret nie uszedł nawet pięciu kroków, ce w jego umyśle, stawały się coraz bardziej
gdy drzwi kopnięte nogą zatrzasnęły się z •nieuchwytne.
- A, dziękuję bardzo„.!
hałasem. Równocześnie we wnętrzu
domu
Słowa te przywołały go nagle do l!'zeczydały się sły.s.zcć znowu krzyki i kłótnia mię
dzy państwem Laberr-ge rozpoczęła się na wistości, ale nie z uwagi na swój sens, lecz
nowo.
dlatego, !e były wypowiedziane ostro i ze
zgryźliwą ironią przez ja•kąś kobietę, która
Drugi ofic~ miał rację. Nie było ju~ po- musiała się znajdować z tyłu za stolikiem
komisarr;a.
ciągu do Fecamp przed godziną ósmą wie- A leż posłuehaj Adelo, jeżeli ja ci móczorem i Maigret nie wiedząc co z sobą zrowię„.
bić, zaszedł do hotelu i siadł przy jednym
- Cholera!
ze stolików na tarasie.
- Chyba nie będziesz na nowo zaczynaWokół panowała banalna atmosfera wakacyjna . Czerwone parasole i leżaki na pla!y, ła„.?
kostiumy kąpielowe, jasne sukienki, szorty,
- Zrobię to, co będzie mi się podobało!
spodnie flanelowe oraz grupa ciekawych
Nie ulegało wątpliwości, iż dzień ten muprzy samotnej barce rybackiej na której siał s ię jakoś specjalnie nad.!!.wać do kłótn i.
ma.szt wciągano żagiel.
Już przecież rano
Maigret wpadł na tego
Wapienne urwiska normandzkie rozciąga dyrektora z „La Morue Fran9aise". Potem w
ły się na prawo i na lewo. Na wprost widnia
Yport musiał asystować kłótni małżeńskiej
ło morze koloru bladozielonego tu i ówdzie
pomiędzy państwem Laberge, A teraz znoupstrzoine bielą piany. Do uszu dochodził wu jakaś nieznajoma pa·ra wymieniała mię
monotonny odgłos fali, liżącej nadbrzeżny dzy sobą zdania raczej nieprzychylne.
piasek.
- Lepiej by było z twojej strony zastanowić się.„
- Proszę o duże piwo„.

• * •

Q Q

wyn.i.k.i.em
bealbramkowym.
w II lidze w grup.ie poludniowej OraooYia odn.iooła rewelacyjnie wysoltiie zwycięstwo nad
Zl€1Slp0ilem Naprwdu (Llpiny) 6:0

skład re~einta

Ostaibeczmy

tysięcy

kra.kowian. Sk<>lc w dal: 11 Grabowski (P) Głośniejszy i dowcipniejszy. 7,67, 21 Iwański (Pl - 7,40, 3) K~
Czechoslowacy dopingują bo lecki (C) - 7,28, 4) Prochaska (L)
.
. t 'k
- 7,17
wiem
nie y, o prozą, aLe
Sztaieta 4xIOO m kobiet: 1) Poli„. wierszem i takich dopin- ska (Chojnacka, Janiszewska, .Je.
gujących wierszyków mają sianowska,
Kusionówna) -:- 46.9,
.
2) CSR (Kovarrkova, Vod1ckova,
w swoim repertuarze całą Svajkova, Streicllwva) - 47,9.
masę. Inna rzecz, że nie poSztafeta 4x100 m mężczyzn: 1)
mogły
one
LekkoatL.etom Polska (Ba..ranowski, . Fo.ik, Jarz.em·
CSR
d · · ·,,
· \bowski, Stams:zewsk.1l - 41,0, 2)
W O niesieni„ zwycię- CSR (Gabo,rik, Simanek, Simecek,
stwa.
Kynos) 41,9,

:1

(1:0), a krakow\Slki Wawel Cdaiw

„

''k
k i.
u

Górnik (Radlin) tom) zakońccyl

niej CWKS)

P6łfinalowe
spotkialllJi.a. PuW równie świetnym stanie (P) - 3.45,8.
charu Polski rozegr?Jne z.o.sita,..
znajduje się skocznia. W
Kula kobiet: 1) KIJ.majowa (P) skoku w dal tylko raz za- 14,47, 2) 'trslt-ova (C) - 13,BJ;, 31 ' ną . 10 lipca. ~Z'fi:..\'T ~ezerwo
Rusinówna (P) wał tenniaJ. 14 ltpca na mecz,e,
13,70, 4) Zaoa·
notowano wynik poniżej 7 m. dlova (Cl - 13,62.
które będzie trZJęba rozegrać
*
*
5.000 m: 1) Zimny (Pl - 14.08,6,
eV1ien.tu.ąlnie po raz drugd. Fi'·~
· h
2) Grnef (C) 14.13,2, 3) Jurek.
Do K ra,,,.,wa przmec ala !Cl - 14.13,6, 41 Graj (Pl - 14.51,4. nal pucharu od będzlie Slię 22
lipca w Warszawie,
z Czechosłowacji WIJSkok wzwvż kobiet: 1) Modracieczka miłośników Lekko- chova (C) - 160, 2) Jóźwia.kowska
· ·
.,_ (P) - 155, 3) Tomanówna (P) a tl et y ki . K"kad
i.
z.iesiąt oso11 155 , 41 Boryskova (C) _ 150.
to niewiele, a Jednak doOszczep mężczyzn: 1) Sidło (Pl
ping Czechosłowaków był - 79,83, 2) Torok (C) - 72,70,

głośniejszy

ee

• (B y ł om )
Górnik (Radlin) - p o Ion1a

a także i Szarzyński,
słabo
zaipreze111towął

m 1>1>1.: 1) Kotliński - 14,4
rud,. Polski).
2) Veselsiky -

80 m Pr>ł.: 1) Trkalova (C) li„?. 2) Stoloova (C) - 11,4, 3) Slo·
w:mska (Pl 11,5.
Młot: 1) Ci·ep!y (Pl 60,80, 2)
Nikla.s (Pl - 59,06, 3) Mu;i;icek (C)
- 57,80, 4) Engel (C) _ 53,69.
100 m kobiet:
1) Lercza,k-Janisz·ews'lca (P) - 12,0, 2) Srre•jckova
(C) _ 12,l, 3) Jesionowska (P) _
12,2 4) sva.jgrova (C) _ 12,4.
100 m mężczyzn: l) Foiik _ 10 ,4
(.rekord Polski)', 2) Kymos (C) - 10,6,
3) Jarzembowski (P) - 10,6, 4) Janecek (CJ 10,8.
400 m: 1) Swa.to-wski - 47,2, 2)
Trousil - 47,8, 3) Jirasek - 47,8,
4) Ma.eh - 47,9.
Ske>k o tvc:zce: 1) Kr7lesiński (Pl
- 4.30, 2) Ważny (Pl - 4.30. 3i
Stevkovic (CJ - 4,30, 4) Krejcdr
(C) 4,00.
Wśród gratuLującuch Foiko~
1.500 m:
1) Jun(fVirth (C) -··
wi znalazb się, .;ako .; 0 den z 3.40,9 (r~koird CSRJ. 2) Lewa.ndowJ
J'<
*i (Pl 3 .42,3 (rekord Polskll.
pierwszych, właśnie Kiszka. 3);. Csikel (C) - 3.44,4, •l Orywal

a rze -

Tnz;y sPQtkain.ia pierw.s.ro.IJigawe w drugiej połowie więcej z gry
od.byl:y się wc:zornj na b<lliis:kaich mi.a.ta. drużyirua. gości. Na kiiLka
War!!>w.iwy, Zaitxrza i Rybnilka.
mtnut pr:zied końcem społkatnia
W Wa.rsz.aiwi·e miejsoowa Gwllł' bmmk.amz Buidow1am.ycl1 K<llI'lll.ek
dia p<>konała Budowla.nych z dal &iEl zaskoczyć c1alieklim strzaOpola 2:0 (1:0). Mecz stał na Sla Ilem Lewandowskiego, z którego
bym pooiomi.e. Gwairdia przied- pa<lla diruga brnmka dla Gwarwczes.ru.e wykarz.ala wakacyjną ' dii.
formę.
Zawiedli kandydaci do . Zna=Thie lepiej &Pisał się ze..
repni.z.ontaicj~ na spotkal!tie z Fin spół Górnika z Za.b rza, który po
landią, ;r,wlasz- Iron.al ambitnie grającego Lecha
cza GalWI'oński, 4:1. W Rybniku natomiast mecz

Wyniki

14,4 (rekoT<l CSR). 3) Becva.rovsky
- 14,8, 4) KBJrdas - 15,1.

Q
:

-

Kolarstwo.
Wyścigi
szosowe
na 120, 7~ i 30 km, godz. 9.30,
s·ta.rt w Rz11owie.
Plika n<>żna. ŁKS - Legia (Wa.r
sza,wa). I liQa, godz. 18, stadio·n
PTZV Al. Unii 2. Przedmecz dru·
żvn iun·i-O'rów LKS - Brda (Bydgoszcz).
Mistrzostwo kl. A. O QOdz . I 1
PTC, ul. Wołowa ~.
Victoria Bawetna. ul. Kiliń·
skie90 188, Ene.rqetyk - Boruta
w Pa•rku Ludowym i Widzew -Wlóknia.rz I b (Pa.bia.nice) na boisku 'Wid:z.ewa. O qodz. 17 Rudzki KS - Unia (Wola Krzysz:oporska) w Rud"Zie, o 9odz. 17.30
Budowlani Stal (Kutno). ul.
Letnia 2, Orion - Polonia fPiotr.
ków). boisko GKWS, Zgrzebne Kutnowłanka na boisku Widzewa, Społem - Góm:k (Łęczyca)
w Pa·nku Ludowym, Zjednoczeni
- Star (Glowno). ul. Kiliński e go
188 i Tecza Wlóknia•rz (Ze·
lówl. ul. Wólczańska 234.
O~kaon

Cholera!
Czy myślisz,

że

to jest inteligentnie tak

odpowiadać?

Cholera i jeszcze raz cholera! ZrozuTa limoniada jest zumi przynieść natych-

-

miałeś? Panie star.tzy!
pełnie ciepła.„! Proszę
miast inną!

Akcent w mowie onz wyrażenia były wulgarne i kobieta mówiła znacznie głośniej, niż
to było potrzebne.
- Wypadałoby jednak, żebyś się zdecydowała„. zaczynał na nowo mężczyzna.
- I idź tam sam, jak chcesz! Już ci to powiedziałam! I zostaw mnie w spokoju„.!
- Czy wiesz, że to, co ty robisz, jest ohydne?
- A to, co ty?
- Ja.„? Ty jeszcze §mfesz„.!? Wiesz, źe
gdybyśm~ nie byli tutaj, to musiałbym się
ba·rdzo wysilić, żeby się powstrzymać„.
Zaśmiała się. Stanowczo za głośno.
- Kotusiu, daj spokój„.!
- Zachowaj się ciszej, ;proszę cię„.!
- A dlaczego mam się zachowywać ciszej,
co?
- Dlatego!
- Muszę piowiedzieć, ±e twoja odpowiedź
jest bardz.o inteligentna„.
- Czy będziesz mówiła ciszej?
- Jeżeli będzie mi się chciało a ponieważ
mi się nie chce„.!
'
- Adelo, ostrzegam cię, że„.
(d. c. n.)
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