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Rezolucja 
załogi ZPB 

im. Obrońców Warszawy 

uchwalona 
w dniu 22. I. 57 

My, pracownicy, cieszymy 
się z odniesionego zwycię
stwa Frontu Jedności Naro
du w wyborach do Sejmu. 

Przedstawiciele 
handlowi Grecji 
z wizytą w MHZ 

WARSZAWA (PAP?. - 22 bm. 
wiceminister handlu zagranicz
nego - Czesław Bajer przyjął 
bawiących przejazdem w Polsce2 

Nr 19 (3165) wiceministra handlu zagranicz
nego Grecji, p. Nicolas Marti!I 

Rok XIll Łódź, środa 23 słycznia 1957 roku 

i dyrektora departamentu VI 

Obwieszczenie Państwowej Komisji 6 greckim Ministerstwie Handlll Wy orczej· z dnia 22.1. 195 7 r. Zagranicznego p. Jean Comltsus. 
Tematem rozmowy była mo-

Zwycięstwo to dokumentu
je wolę całego narodu reali
zacji idei październikowych 
i gwarantuje, że historyc.zny 
już Październik przekreśHł 
na zawsze błędy i wypacze
nia minionego okresu. 

Cieszymy się, że elementy 
konserwatywne w partii po
niosły klęskę i że wrogom 
socjalizmu w Polsce nie uda 
!o się wyprowadzić narodu 
na drogę zguby. 

o wynik ach wyborów do Sejmu PRL!:::::.,;:·=~~:::~~= 
przeprowadzonych dnia 20 stycznia 1957 r.20 tysięcy funtów 

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 24 października 3. Marian Rawicki 150.550 " 86,25 proc. „ „ d I a u J Nowowybranemu zespoło
wi posłów naszego miasta 
życzymy owocnej pracy w 
nowym Sejmie. 

1956 r. - ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczy- 4. Józef Balcerzak 162,240 92,95 proc. . S adk 
pospolitej Ludowej - Państwowa Komisja Wybarcza ogła- 5. Jan Brzoza 164.029 93,97 proc. „ „ Z8 P U 

Wiemy, że w Waszej pracy 
napotkacie na trudności, ale 
w pokonywaniu ich nigdy 
nie będziecie odosobnieni, bo 
za Wami stoją Wasi wybor
cy. 

sza następujące wyniki wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczy- 6. Zygmunt Staszewski 21.6U 12,40 proc. „ , 
pospolitej Ludowej, które odbyły się dnia 20 stycznia 1957 r. 7. Zygmunt Widelski 14.374 8,2_3 proc. „ „ po Paderewskrm 
na obszarze całego państwa. 8. Jan Plewii1ski 17.001 9,74 proc. „ 

Liczba osób uprawnionych do glosowania. wynosiła 
17.944.081. Odda.no głosów 16.892.213. W wyborach do Sejmu 

Załoga naszego zakładu za
newnia Was, że tak, jak w 
okresie Października i w 
dniu wyborów stała na grun 
cie jedności narodu, tak i 
na przyszłość swą codzienną 
pracą będzie realizowała pro 
gram Frontu Jedności Naro-
du. I Zwracamy się do naszych 
posłów, abyście mieli na u
wadze potrzeby naszego mia 
sta, c _ których mówiliśmy 
Wam na zebraniach przed
wyborczych. 

Serdeczne gratulacje skła
damy przedstawicielce wiel
kiej rzeszy włókniarzy, po
słance Tatarkównie-Majkow
skiej, z okazji odniesionego 
zwycięstwa w wyborach. 
Załoga nasza mając wiel

kie zaufanie do Was, wierzy, 
że w dalszym ciągu będzie
cie bronić naszych włókniar
skich potrzeb. 

Na siewy wiosenne 
zwiększone 
dostawy nawozów 
sztucznych 

WAJIBZAWA (P~ • ._ Zgod
nie z danymi, zawartymi w wy
tycznych KC PZPR I NK ZSL 
w sprawie polityki rolnej o ok. 

wzięło więc udział 94,14 proc. wyborców. 
Głosów ważnych oddano 16.833.316. 
Liczba głosów nieważnych wynosi 58.897. 
Na kandydatów Frontu .Jedności Narodu odda.no 16.563.314 

głosów, to jest 98,40 proc. ważnie oddanych głosów. 

Zestawienie liczby głosów 

na 
ważnie oddanych 
poszczegó!nych kandydatów 

Miasto łódź 
Okr•ur wyborczy nr 4 w Łodzi - Poresie 

1. Roma.n Zambrowski 
2. Czesław Szczepaniak 
3. Remigiusz Bierzanek 

145.619 czyli 88,34 proc. ważn. gł. 
158.603 96,22 „ 
161.208 97,80 

4. Stanisław Niedzielski 151.430 91,87 „ 
5. Zofia Bart.nicka 17 .973 10,90 „ 
6. Edwa.rd Szuster 12.818 7,78 „ 

Okręg wyborczy nr 5 w lodzi - Sródmieście 
1. Michalina. Tatarkówna-

Ma.jkowska 131.358 ozyli 79,56 proc. ważn. gł, 
2. Jerzy .Jodłowski 156.756 94,94 „ 
3. Jan Szczepański 160.292 97,08 „ 
4. Eugeniusz Ajnenklel 154.351 93,49 „ 
5. Czesia.w Mała.szklewicz 32.725 19,82 " 
6. .Jan Trznadel 13.447 8,14 

Okręt wyborczy nr 6 w lodzi - Chojny 
1. lg-na.cy Loga-So-wlński 
2. J6zef Kononowicz 
3. Józef Spychalski 
4. Jerzy Jabłkiewicz 
5. Stanisław Dunlak 

119.767 
121.631 
116.758 

11.025 
3.656 

czyli 94, 72 proc. ważn. gł. 
96,19 „ 

" 92,34 „ 

10 proc. ma wzrosnąć w tym 
roku zaopatrzenie rolników w 
nawozy sztuczne. Najpoważniej 
puy tym zwiększą się dostawy 
nawozów na siewy wiosenne. 
Gminne spółdzielnie dostarczą 
chłopom w tym okresie 1. 730 
tys. ton nawozów fosforowych, 1. 
azotowych i potasowych, czyli o 2. 
kilkaset tysięcy ton więcej niż 3. 
pod zasiewy wiosenne roku ubie 4. 
gł ego. 5. 

8,72 
2,89 „ 

Województwo łódzkie-
Okręt wyborczy nr 50 w Kutnie 

Alicja Muslałowa 
Zygmunt Olczak 
Jan Król 
Józef Szymański 
Bronisław Drzewiecki 
Eugenius?: Rudnia.k 
Janina Kaczwowska 
Feliks Tarczyński 

115.474 myli 66,46 proc. wam. gł. 
142.296 81,90 " 
139.156 80,09 „ 
144.455 83,14 „ 
157.436 90,61 „ 
41.563 23,92 
22.174 " 12,76 
43.658 25,13 

Szczególnie mają wzrosnąć 6. 
dostawy nawozów azotowych. W 7. 
przeliczeniu na 1 ha na wiosnę 8. 
tego roku rolnicy mają otrzy
mać ich 13 kg, podczas gdy w 
ubiegłym roku przypadało 
10,6 kg. 

Okręt wyborczy nr Sf w Pabianicach 
1. Marian Miśkiewicz 

Dostawy nawozów na siewy 2. Julian Horodecki 
148.806 czyli 85,25 proc. ważn. l'ł. 
157.537 „ 90,25 proc. „ „ 

Rektorat Uniwei-sytetu Jagiel

Okręg wyborczy nr 52 w Piotrkowie Trybunalskim 
lońskiegv otrzymał ostatnio za
wiadomienie z Ministerstwa Fi
nansów, że na koncie Narodo

1. Zofia Wasilkowska 
2. Piotr Szymanek 
3. Jadwiga Prawd~icowa 
4. Ta4eusz Nowakowski 
5. .Józef Berenc 
6. Czesław Malingiewicz 
7. Józef Fidala 
8. Władysław Szota 

149.106 
159.315 
149.198 
165.981 
167.873 

37.281 
31.409 
27.716 

czyli 79,67 proc. ważn. gł. wego Banku Polskiego znajdu-
85,12 proc. je się przekazana przez konsu-
79, 72 proc. lat generalny PRL w Londynie 
88,68 proc. „ na rzecz UJ kwota 20 tysięcy 
89,69 proc. „ „ funtów szterlingów. 

16 78 proc. ku po Ignacym Pad~rewskim, 
14' 81 roc który w testamencie swym za-

' P ' " " pisał je Uniwersytetowi Jagiel1 
:ońskiemu. 

19,92 proc. „ „ I Pieniądze pochodzą zę spad-

Okręg wyborczy nr 53 w Tomaszowie raazowieckim Poważna ta kwota, otrzymana 

1. Antoni Korzycki 
2. Roman Tuchowski 
3. Stefan Klejnik 
4. Stanisław Marczak 
5. Witold Dąbrowski 
6. Jan Wojciechowski 
7. Jan Głowacki 
8. Henryk Wiączek 

150.381 
118.046 
156.424 
156.348 
159.110 

22.087 
17.897 
17.897 

czyli 86,99 proc. ważn. 
85,64 proc. „ 
90,49 proc. 
90,45 proc. 
92,04 proc. „ 
12,78 proc. 
10,35 proc. 
10,35 proc. „ 

Okręt wyborczy nr 54 w Wieluniu 
1. Wincenty Baranowski 
2. Władysław Pawlak 
3. Alfred Kusiak 
4. Włodzimierz Piotrowicz 
5. Ludwik Pluskota. 

68.223 czyli 
66.839 
65.955 
48.196 
18.186 " 

63,04 proc. waźn. 
61, 76 proc. „ 
60,94 proc. „ 
44,62 proc. „ 
16,80 proc. „ 

Okręg wy orczy nr 55 w Ztierzu 
1. Stefan- łr:nar 
2. Jan Warzecha 
3. Henryk Milczarek 
4. Wincenty Kozula 
5. Leopold Sass 

86.014 
81.602 
92.618 
14.844 
11.638 

czyli 86.81 proc. wain. 
82,36 proc. „ 
93,48 proc. 
14,98 proc. „ 
11,75 proc. „ 

dopiero obecnie wskutek bardzo 
gł. długiego i skomplikowanego po 

stępowania spadkowego, prze-
" znaczona zostanie na zakup 

książek przyrządów nauko1 
„ wycb. 

„ 
" 

Wspólna deklara·cia 
delegacii FPK i KPCz 

ł PRAGA !PAP). - Prasa czeclao· 
g • słowacka z 22 bm. zamieściła pel• 

ny tekst wspólne! deklaracłl deie· 
!ł<tCll Francuskie! Partll Komun!· 
stycznej I Komunistycznej Partit 
Czechosłowacji, oqloszonej po z.a· 
ko1iczeniu roz1nów przeprowadzo
nych w dniach 16--19 styc111la. 

„ 
„ 

Deklaracja stwierdza. te temateTD 
rozmów była sytulllcfa międzynaro

gł, dowa, t>roblemy mledz}'narodow:i. 
go ruchu robotnlcz9'10, kwestia IJlo 
sunków miedzy narodami czecho· 

" słowackim I francuskim, lak ró· 
" wn!eż sprawa dahzych kontaktów „ I wvmianv dośwladcze6 między 

FPK I KPCZ. Rozmowy wyk.auły 
całxowllil zqodność poglądów na 
wszystkie omawiane zagadnlenl.a. 

Wniosek o 
w Okręgu 

powtórzenie 
Wyborczym 

wyborów Rokowania handlowe 
nr 37 ZSRR-Węgry 

W 3 mandatowym Okręgu Wyborczym nr 37 z siedzibą 
w Nowym Sączu bezwzględną więkność ważnych głosów 
otrzymało 2 kandydatów; jeden mandat został nie obsadzony. 
Wobec tego Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie 
art. 72 ust. 2 Ordynacji Wyborozej do Sejmu PRL, posta
nowiła. wystąpić do Rady Państwa z wnioskiem o zarządze
nie w Okręgu Wyborczym nr 37 ponownych wfborów w ce
lu obsadzenia trzeciego mandatu. 

* • 
Urzędowe obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej 

o wynika.eh wyborów za.mieszczone jest w nr 5 „Monitora 
Polskiego". 

BUDAPESZT (PAP/. - Jak !><>
daje Aqen<:ja KTI w stolicy W~
qier. już -0d kil.ku dni to.czą się ro· 
kowania handlowe pomiędzy ZSRR 
a Wę-qraani. Na crele delega.-cj1 
radzieckiej stoi wicemin;ster han· 
dlu za~Pmi.c1neg-o ZSRR, CLa· 
stnow. 

Prz€dmlotem r()kowań jest ~ra
wa kredytów, ia:koe ZSRR uduelić 
ma Węqrom w roku bimącym o· 
raz inne z,a.qadnie.nia dolycząc9 
wzajemnych sl-0sunków qospodar· 
czych i handlowych między oby· 
dwoma krajami. 

wiosenne pochodzą z dwóch źró 
deł: ponad milion ton ma wy-

~:~;2;;r:~~~:r;~~~~~t ·Posłowie do Se.1· mu PRL drugie.J· kadenc.1··i 
588.3 tys. ton nawozów potaso-

wych, fosforowych - reszta z~ś Państwowa Komisja Wy-1 3 Jarosław Iwaszkiewicz I 3 •. Jan Szczepański I 3. Franc1'szek Zabielski' 

LONDYN 
zgadza się 
na rokowania 
z Jordanią - nawozy azotowe są obecnie · d - ' 

kontraktowane. borcza stw1er za, ze w wy- 4. Stanisław Osiński 4. Eugeniusz Ajnenkiel 4. Franciszek Wasąźnik 
t borach do Sejmu Polskiej 5. Hel„na Jaworska Dos arczenie rolnikom zwięk- "' 

szonych ilości nawozów będzie Rzeczypospolitej Ludowej ' 
więc w dużym stopniu zależało drugiej kadencji w dniu 20 OKRĘG WYBORCZY NR 3 
od przemysłu krajowego, stycznia 1957 r. następujący w WARSZAWIE _ 

GOM sprzedały 

zaledwie 40 proc. 
posiadanych maszyn 

WARSZAWA (PAP). - Zbyt 
powoli odbywa się nadal sprze
daż maszyn I narzędzi rolni
czych z likwidujących się GOM. 
Jak się oblicza w całym kraju 
chłopskie spólki maszynowe, 
spółdzielnie produkcyjne, bądź 
też rolnicy gospodarujący indy
widualnie zakupili dotychczas 
zaledwie ok. 40 proc. ogólnej 
ilości maszyn posiadanych przez 
GOM. 
Główną winę za opieszałą 

sprzedaż ponoszą prezydia po
wiatowych i gromadzkich rad 
narodowych oraz kola ZSCh, 
które nic kontn;>lują i nic poma
gają w pracy komisjom szacun
kowym, w ustalaniu cen na ma-
sz~. ~ 

kandydaci na posłów zgłosze- PRAGA-SRODMIESCIE 
ni na lista.eh Frontu Jedności 
Narodu uzyskali wymaganą 
przez art. 69 u.st. 2 ordynacji 
wyborczej bezwzględną więk
szość ważnych głosów i wy
brani zostali na posłów do 
Sejmu Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej drugiej kaden
cji: 

OKRĘG WYBORCZY NR 1 
W WARSZAWIE -

SRODMIESCIE 
1. Jerzy Albrecht 
2. Czesia.w ·\\iycech 
3. Zofia Stypułkowska. 
4. Jan Frey-Bielecki 
5. Jerzy Bukowski 
6. Elig_iusz Lasota. 

OKRĘG WYBORCZY NR 2 
W WARSZAWIE -

STARE MIASTO 
1. Oskar Lange 
Z. Leon CbaJn 

1. Władysław Gomułka 
2. Piotr Ga.jewsk.i 
3. Stefan Pechoin 
4. Jerzy Zawieyski 
5. Stanisław Kuzlński 
6. Jerzy Hryniewiecki 

OKRĘG WYBORCZY NR ł 
W ŁODZI - POLESIE 

1. Roma.n Zambrowski 
2. Czesław Szczepa.nia,k 
3. Remigiusz Bierza.nek 
4. Stanisław Niedzielski 

OKRĘG WYBORCZY l\"R 5 
W ·ŁODZI - SRODMIESCIE 

1. 
1
Micha.Iina Tatarkówna

Maj.JOwska 

Z. Jerzy Jodłowski 

OKRĘG WYBORCZY NK 6 
W J.ODZI - CHOJNY 

1. Ignacy Loga-Sowiński 
2. Józef Kononowicz 
3. Józef Spychalski 

OKRĘG WYBORCZY NR 7 
W BIELSKU PODLASKIM 

1. Jan Ryznar 
2. Dymitr Sanko-Sawczenko 
3. Ja.n Kowal 
4. Makary Demianowicz 
5. Jan Maciejuk 

OKRĘG WYBORCZY NR 8 
W BIAŁYMSTOKU 

1. Jerzy Sztachelski 
2. Eugenia Krassowska 
3. Aleksander Jaźwiński 
4. Antoni Laskowski 
5. Irena Białówna . 
OKRĘG WYBORCZY NR 9 

W ŁOMZY 

1. Bolesław Podedworn;v 
Z. Stefan Orczykowski 

OKRĘG WYBORCZY NR 10 
W SUWAŁKACH 

1. Adam Palczak 
2. Eugeniusz Makowski 
3. Jan Kłoczko 

OKRĘG WYBORCZY NR 11 
W BRODNICY 

1. Feliks Baranowski 
2. Mieczysław Paczkowski 
3. Bronisław Owsianlk 

OKRĘG WYBORCZY NR 12 
W BYDGOSZCZY 

1. Rybicki Marian 
2. ~kaszkiewicz Henryk 
3. Górecki Stefa.n 
4. Rzeźniowiecki Tadeusz 

OKRĘG WYBORCZY NR 1:: 
W GRUDZIĄDZU 

1. .Jarosiński Witold 
2. Maj Franciszek 
3. Szulc Michał 
4. Szczepański Konstanty 

(Dalszy ciąg na str. 2) 

LONDYN (PAP). - Brvtl'lakie 
Ministerstwo Spraw ZagranlcZllych 
opublikowało note w odpowiedzi 
na oświadczenie rządu jordańs-kle
go z 27 listopada, lt Jordania U• 
mierza anulować układ a.nglelsko
f ordańskl, zażądać nsnnlęciill. 
wojsk angielskich I zlikwidować 
angielskie bazy wojskowe. Rz•d 
brytyjski wyraża w nocie Z!łi>dll na 
natycbmlutowe wszc211cte rok.o
wań w tel prawie. 

USA uzyskały prawo 
u.żyłkowania 

dla celów wojskowych 
brazylijskiej wyspy 

NOWY JORK (PAP). - Jak d'J
noszoą z Rio de Janeiro, brazy:li i":-Ci 
minister spraw 7aqranicz.nych, Ma· 
cedo Scares wręczył we wtorek am 
b!lsadorowi Stanów Zjednoczonycll 
notę upowa,.i:niającą USA do budo· 
wy_ stacji obserwacyjnej dla pod
sków zdalnie kierowanych na wy· 
spie Ferna.rudo die Noronha, oddalo· 
nej o 360 kilometrów na północny 
wschód od portu brazylijo;"ki<>qo Na
tal. Ja·k wi·adomo, projekt butło'l''Y" 
ws-pom.noanei stacji wywołał w SW() 

i•m czasie 1>r0<testy :zie 5'\rooy lu• 
dności Brazylii. 



Sejmu PRL drugie· kadencr 
(Dokończenie ze str. 1) 3. Doliwa .Ja.n.ina 

4. Pernal Jan 

OKRĘG WYBORCZY NB ł8 l1 OKRĘG WYBORCZY NR 65 OKRĘG WYBORCZY NR ll2 I OKRĘG WYBORCZY NR 9!l 
W TOMASZOWIE W JAROCINIE W CHORZOWIE W PIASECZNIE 

OKRĘG WYBORCZY NR 14 
W INOWROCŁAWIU OKRĘG WYBORCzy NR 31 

W SZCZECINKU 

LUBELSKIM 1. Izydorczyk Jan 1. Roman Nowak 1. Marian Jaworski 
2. MaJ Ka:dmlerz 2. Paweł Dubiel 2. Zygmunt Zaleski 
3. Mllostan Stanisław 3. Henryk Skowron 3. Konstanty Morawski 1. Paweł D:\bek 

1. Dąb-Kocioł Jan 
2. Słowik Lucjan 
3. Jankiewicz Irena 

1. Jaroszyk Henryk 
2. Wasilewski Stanl!i!ław 
3. Ma.cichowski Józef 

4. Foltynowicz Mirosław 4. Stefan Batorski 4. Ignacy Grzywacz; 
5. Reszelski Aleksander 

2. Kazimierz K:tnluga 
3. Teofil Głowacki 

OKRĘG WYBORCZY NR 83 OKRĘG WYBORCZY NR 100 
4. Jak'ilbowski Albin 

4. Juzkow Bronisław 
OKRĘG WYBORCZY NR ł9 

W ZAMOSCIU OKRĘG WYBORCZY NR 66 
W KALISZU 

W CZĘSTOCHOWIE W PŁOCKU 
1. Wacław Tulod7lieeki 

OKRĘG WYBORCZY NR Hi OKRĘG WYBORCZY NR 32 
W TORUNIU W BOCHNI 

1. Stefański Stanisław 
2. Bruski Józef 
3. Bonowicz ,Jan 

1. Za.rek Stanisław 
2. Samek Wojciech 

1. Zygmunt Seroczyński 
2. Józef ST.czachor 
3 . .Tózef Czapski 
4. Stanisław Lejwoda 

1. Edwar"d Drożnia.k 
1. Zimny Stanisław 2. Leon P1.>niedzia.łek 
2. Stawiński Eugeniusz 3. Stanisław Bednarowicz 
3. Kwirynowicz Stanhław 4. lVliron Kofalrnwski 
4. Minlszcwski Eugeniusz 5. Wincenty Kołtun 

2. Sta.nisław Rf)k.ickl 
3. Andrze.1 IUsielski 
'4. Tadeusz Gierzyńskl 
5. Władysław Za.leski 

4. Szafach Franciszek 3. Maj Stanisław 

OKRĘG WYBORCZY NR 
W CHRZANOWIE 

33 OKRĘG WYBORCZY NR 50 OKRĘG, WYBORCZY NR 67 OKRĘG WYBORCZY NR 
W KUTNIE W KONINIE W GLIWICACH 

84 
OKR~G WYBORCZY NR 101 

W PRUSZKOWIE 
OKRĘG. WYBORCZY NR 16 

- W TUCHOLI 
1. Motyka. Lucjan 
2. Kwiatkowski Kazlmiers 
3. Ciuba Józef 

I. Alicja Musiałowa. 
2. ZYl?ltlllnt Olczak 
3 . .Józef Król 
4 • .Józef Szymański 

1. Stefa.n Siekierski 
1. Kol:'ut Bogusia.w 1. Włodzimierz Janiurek 2. Bronisław Jakubia.k 
2. Oliśkiewlcz Jan 
3. Mallnow11ki Tomasz 
4. Nowak Zdzisław 

2. Jan Gałązka 
3. Ja.n Napora 
4. Adam Zawadzki 

3. Jerzy Putra.meni 
4. Ryszard Hill 

1. Zarzycki .Janmn; 
!?. Machut Bolesław 
3. Kędzierski Feliks 

OKRĘG WYBORCZY NR 17 
OKRĘG WYBORCZY NR 34 

W KRAKOWIE 
OKRĘG WYBORCZY NR 118 OKRĘG WYBORCZY NR 85 OKRĘG WYBORCZY NB lOZ 

OKREG WYBORCZY NR ll1 W LESZNIE W RYBNIKU W SIEDLCACH 

5. Broili!lław Drzewłeckl 

WE WLOCŁA WKU 1. Cyrankiewicz Józef W PABIANICACH 1. Stanisław Pawlak 
1. Feliks Widy-Wirski 1. Zygmunt Garstecki 2. Konstanty Łubieński 1. Wiśniewski Leon 

2. Sokofow11kl Edward 
3. Pawlow:<ki Franciszek 
4. Kurowski Stanir>ław 

2. Drobner Bolesław 
3. Miodoński Jan 
ł. Raźny Józef 
5. Stomma. StanL<iław 

2. Ludwik Naglik 2. Jerzy Lamuzga 3. Tadeusz Ilczuk 
3. Bolesław Szlazak 3. Jó1!ef Famy 4. Józel Borecki 

1. Marian Miśkiewicz 
2. Julian Ilorodeckl 

4. Andrzej MnJchowski 4. Elżbieta. Liszka 5. MJchał Woźniak 

OKRY,Q WYBOlł.CZY NR 18 
W GDA~SKU 

6. JakUll Zbigniew 
7. Cynkin TadcuS7l 

3. Marian Rawicki 
ł. Józef Balcerzak 
5. Jan Brzoza OKRĘG WYBORCZY NR GS OKRĘG WYBORCZY NR 86 OKRĘG WYBORCZY NR 103 

W OSTROWIU WIELKO- W SOSNOWCU W WOLOMINIE 
1. Jęt'łrychowi;kl Stefan 
2. Wiśnicw~ki Jan 
3. K11rharek Z:vi:-munt 
4. I,ebiedź A1't11ni 
5. Balcenki Wacław 

OKRĘG WYBORCZY NR 19 
' W GDYNI 

I. Zenon Kliszko 
2. Włorlzimit'rz Lechowicz 
3. Józef Ma.chno 
4. Bohdan Podhorski- PJo

trowski 
5. Tadeusz Mei"sner 

OKRĘG WYBORCZY NR 20 
W ELBLĄGU 

1. Karol Garwollńsld 
2. Andrze.1 Głowacki 
3. Józef Wanat 

OKRĘG WYBORCZY NR 21 
W TCZEWIE 

1. Kazimierz Banach 
2. Antoni Paczoska 
3. Czesław Wo.jtowlcz 
4. Florła,n Wichłacz 
5. Jan Szymański 

OKRĘG WYBORCZY NR 22 
W BUSKU-ZDROJU 

l. Piotr Pawlina 
2. Stefa.n Koper 
3. Józef Ozga-Michalski 
4. Paweł Wróbel 

OKRĘG WYBORCZY NR ~ 
W JĘDRZEJOWIE 

1. Edwo.rd Biały 
2. Kazimierz Sliwa 
3. Kazimierz Milejski 

OKRĘG WVBORCZY NR :!4 
W KIELCACH 

1. Franciszek Wa.chowłcz 
2. Zygmunt Moskwa 
3. Łukasz Kumor 
4. Tadeusz Robak 
5. Bolesław JackiewiC't 

OKRĘG WYBORCZY NR 2.5 
W KOŃSKICH 

1. Mieczysław Moczar 
2. Piotr Wrzeszcz 
3. Stanisław Klusek 
4. I~azlmierz Król 

OKRĘG WYBORCZY NR 26 
W OSTROWCU SWIĘTO-

KRZYSKIM 

1 • .Tanusz FudaleJ 
2. Jan Frankowski 
3. Roma.n Bat"tkiew\C'I; 
4. Lucjan Gcnclarz 

OKRĘG WYBORCZY NR 27 
W RADO:\IIU 

1. JMief Grzec-inal'owsld 
2. Mari.a Regcntowa 
3. Piotr Sznajder 

OKRĘG WYBORCZY NR 35 OKRĘG WYBORCZY NR 52 

I 
W PIOTRKOWIE 
TRYBUNALSKIM 

W KRAKOWIE 

1. Nagorzaiiski Józef 
2. Za<;tawny Józef 
3. Dulemba Antoni 

OKRĘG WYBORCZY NR 36 
W MYSLENICACH 

1. Marek Józef 
2. Ziarkiewicz Stani!lła.w 
3. Cieślak St~nlsław 

OKRĘG WYBORCZY NR 37 
W NOWYM SĄCZU 

1. Mroczkowski Jerzy 
2. Schne!der Ja.n 

OKRĘG WYBORCZY NR 
W NOWYM TARGU 

1. Dąbrowski Kazimierz 
2. Nędza.-Kubinlec 

Stanisław 
3. Bobro Jan 

38 

1. Zofia Wasilkowska 
:::. Piotr S:i:ymanek 
3 . .Jadwiga Prawd?:ioowa 
4. Tadeusz Nowakowski 
5. Józef Berene 

OKRF(;. WYBORCZY NR 53 
W TOMASZOWIE 

MAZOWIECKIM 
1. Antoni Korzycki 
2. Roman Tuchowski 
3. Stefan Klejnlk 
4. Stanisław Marczak 
5. Witold Dąbrowski 

OKRĘG WYBORCZY NR 54 
W WIELUNIU 

1. Wincenty Baranowski 
2. Władysław Pawlak 
3. Alfred Kusiak 

NR 
„

9 
OKRĘG WYBORCZY NR 55 

OKRĘG WYBORCZY 0 W ZGIERZU 
W OLKUSZU 

1. Machejek Władysław 
z. ruskarczyk Ta.deus-i; 
3. Karkowski Tomasz 
4. Michalski Henryk 

OKRĘG WYBORCZY NR 40 
W OSWIĘCIMIU 

1. Grzywa Antoni 
2. Olszewski Jerzy 
3. Szatkowski Władysław 

OKRĘG WYBORCZY NR 41 
W TARNOWIE 

1. La.bu'!l .Józef 
2. Wilk Władysław 
3. Kozioł Emil 

1. Stefan Ignar 
2. Jan Warzecha 
3. Henryk Milczarek 

OKRĘG WYBORCZY NR 56 
W BARTOSZYCACH 

1. Stanisław Toma.newski 
2. Mieczysław Porzuczek 
3. Leopold Topczewski 

OKRĘG WYBORCZY NR 57 
W MRĄGOWIE 

1. Edmund Pszczółkowski 
2. Bogdan Wilamowski 
3. Stefan Ka.miński 
4. Walter Późny 

OKRĘG WYBORCZY NR 158 4. Gładysz Antoni 
I W NOWYM MIESCIE 

OKRĘG WYBORCZY NR 42 LUBAWSKIM 
W ŻYWCU 1. Zbigniew Januszko 

1. Kodołe-k Kaz!mien: 2. Antoni \\1udarakl 
2. J,uka.s'llek Ferdynand 3. Stańlsław Hcrtel 
3. Sowiński Stanisław 

OKRĘG WYBORCZY NR ł3 
W CHEŁMIE 

'i. Władysław Ga.wilk I 
2. Władysław Rudnicki 
3. Władysław Stoja6ski 
4. Jan ,Polski 

OKRĘG WYBORCZY NR 44 
W LUBLINIE 

1. Wit Pru'>inowski 
2. Alek11ander Skt"onlk 
3. Ja.n Karol Wende 

OKRĘG WYBORCZY NR 59 
W OLSZTYNIE 

1. Stanisław Zieliński 
2. Wanda Pieniężna 
3. Józef Piskorski 
4. Gerard Skok 

OKRĘG WYBORCzy NR 60 
W BRZEGU 

1, Jan Hebda 
2. l\larian Kubicki 
3. Jan Vogt 

POLSJUM 

1. Henryk Ja.błoński 
2. Stefa.n Brzeziński 

1. Leon Lutyka 
2. Mieczysław żura.W!lkl 
3. Franciszek Karłowski 

1. Edward Gierek 
2. Kaziml.erz Zawad:1;kl 
3. Balbina Semczukowa 

3. Ludwik Szymonia.k 
4. Leonard Malecki 87 01\.RĘG WYBORCZY NR 10.J· OKRĘG WYBORCZY NR 

OKRĘG WYBORCZY NR 70 
W PILE 

1. Zygmunt lloro.vski 
2. Czesław Rudowicz 
3. Stanisław Binek 

W KATOWICACH 
1. Edward Ochab 
2. Wit Hanke 
3. Roman Stachoń 
4. Wilhelm Szewczyk 
5, Stanisław Ziemba 

W BOLESŁAWCU 

1. Józef Kules.ia 
2. Tadeusz Stefaniak 
3. Jan Kumosz 
4. Leon Warchał 

OKREG WYBORCZY NR 105 
OKRĘG WYBORCZY NR 71 OKRĘG WYB(!RCZY NR 88 W JELENIEJ GóP.ZE 

W POZNANIU W TARNOWSKICH GORACH 
1. Marian Spycha.Iski 
2. Władysław Bieńkowski 
3. Zygmunt Nowakowski 
4. Wincenty Kraśko 
5. Edmund Ta.szet" 
6. Wacław Kiełczewski 

OKRĘG WYBORCZY NR 72 
W SZAMOTUŁACH 

1. Aleksander RO'mlia.rek 
2. Władysław Mister.ski 
3. Stanisław Swidurski 
ł. Tadeusz Kazimierski 

OKRĘG WYBORCZY NR 73 
W DĘBICY 

1. Michał Grendys 
2. EugenJusz Bula 
S. Roman Gesing 

1. Ignacy Skowroński 
2. Jerzy Zlr,tek 
3. Magdalena Dubiel 
4. Jan Miozga 

OKRĘG WYBORCZY NR 89 
W TYCHACH 

1. Ryszard Nieszporek 
2. Jan żurek 
3. Edward Kozyra 
4. Adolf Korus 

OKRĘG WYBORCZY NR 90 
W ZABRZU 

1, Franciszek Waniołka 
2. Piotr Brzoska 
3. Franciszek Twarda.wa 
4. Marian Garlicld 

OKRĘG WYBORCZY NR 74 OKR§G WYBORCZY NR 91 
W JASLE ~ZAWIERCIU 

I. Aleksander Zawadzki 
2. Michał Zając 1. Piotr Jaroszewłcz 
3. Ignacy P-'\da 
4. Józef Kieszczyńskl 

2. Jan Dusza 
3. Stanisław Ga.brył 
4. Emil Jerzyk 5. Tadeusz Kutek 

1. Mieezysła.w Bogusia.wski 
2. At"tur Sta.rewłcz 
3. Anna Tarniewicz 

OKRĘG WYBORCZY NR 106 
W KŁODZKU 

1. Leon Kruczkowski 
2. Marian Jamka 
3. Julian Klis 

OKRĘG WYBORCZY NB 107 
W LEGNICY 

I. Paweł Warchol 
2. Antoni Metynowskl 
3. Antoni Wojtysiak 

OKRĘG WYBORCZY NR 108 
W OLESNICY 

1. Ronald Szpakowski 
2. Władysław Paw:..:na. 
3. August Płec:z;onka 

OKRĘG WYBORCZY NR 109 
W SWIDNICY 

1. Władysław Matwłn 
2. Fra.ncis'Zck Korga. 
3. Jan Olszewski 

OKRĘG WYBORCZY NR 92 OKRĘG WYBORCZY NR 110 
OKRĘG WYBORCZY NR 75 W MYSLIBORZU W WAŁBRZYCHU 

5. Stanisław Wais 

W JAROSŁAWIU 1. Roman Arendarski 1. Jerzy Morawsld 
1. Władysław Fołta 2. Edmund Kow:tlski 2. Ludwik Karolczak 
2. Stanisław Opałko 3. Adam Jakuszko 3. Józef Olszyński · 
3. Wojciech Sta.nowsld 4. Józef Florczak 

OKRĘG WYBORCZY NR 93 5. Antoni Antlrea.sik 
OKRĘG WYBORCZY NR 76 

W PRZEMYSLU 

1. Jan Sablk 
2. Józef Kędzierski 
3. Franciszek Sliwa 

W STARGARDZIE 
SZCZECIŃSKIM 

1. Kazimierz Nowicki 
2. lp;nacy Konkolewskl 
3. Wacław Kowalczyk 
ł. Stanisław Zajączek 

OKRĘG WYBORCZY NR 77 OKRĘG WYBORCZY NR 94 
W RZESZOWIE W SZCZECINIE 

1. Władysław Ja.gusztyn 
2. Jan Mirek 
3. Zygmunt Kluza 
4. Jan Kopeć 
5. Edmund Rudolf 

1. Wit Drapich 
2. Witold Spyt'halskl 
3. Henryk .Tendza. 
4. Marla.n Lityński 

NR 78 
OKRĘG WYBORCZY NR 95 

OKRĘG WYBORCZY NR 111 
WE WROCŁAWIU 

1. Adam Rapacki 
2. Sta.11isław Kulczyński 
3. Dionizy Smoleński 
4. Wiktor Obolewicz 
5. Aleksander Wyrobek 
6. Stefan KJsielcwskl 

OKRĘG WYBORCZY NR 112 
WE WROCŁAWIU 

1. Bronfoław Ostapczuk 
2. Tadeusz Toczek 
3, Stanisław Zawadzki 

4. Andrzej Burda 
!S. Zbigniew Makarczyk 

OKRĘG WYBORCZY W CIECHANOWIE 
OKRĘG WYBORCZY NR 61 W SANOKU 

W KOZLU 
1. Józef I.asS<>ta 

OKRĘG WYBORCZY NR 113 
W GORZOWIE WIELKO· 

OKRĘG WYBORCZY NR 45 
W OPOLU 

1. Stanisław Szot 

1. Paweł Wojas 
2. Edmund Osmańczyk 
3. Jan Rychel 
4. Paweł Wilk 

1. Andrzej SzC'litldllk 2. Henryk Leliński 
2. CZC111la.w Garbacik 
3. Jan Macleła POLSKIM 

3. Stefan Gołębiowski 
4. Zygmunt llAgedorny 

OKRĘG WYBORCZY NR 79 OKRĘG WYBORCZY NR 96 
1. Edmund Stuczyński 
2. Julian Kadlof 

4. Julian Ho~hfeld 
5. Stanbła.w Ha.siak 

2. Józef Jarmuł 
3 . .Tan Pasiak 

OKRĘG WYBORCZY NR 62 
W OPOLU 

W STALOWEJ WOLI W GARWOLINIE 3. Feliks Dobrowolllki 

1. Wacław Rózga 1. Józef Kuropieska 

OKRĘG WYBORCZY NR ~ 
W STAR!\CHOWICACH 

1. Stefan Cichosz 
2. Maria Mau!alt 
3. Jan stazyk 
4. Właclys!aw Giemza 

OKRĘG \VYT\ORCZY NR 29 
W KOSZAUNIE 

1. Andrie.i Benesz 
2. Zbigniew Sti-zcmlecki 
3. Feliks Gawroński 

4. Stanii:ław Kraus& 
5. Wojciech Tomaszewski 

OKRĘG WYBORCZY NR 46 
W PARCZEWIE 

1. Władysław Kozdra 
2. Aleksander Aleksandro

wicz 
3. Stanlslaw Fencrt 

OKRĘG WYBORCZY NR 47 
W RADZYNIU PODLASKIM 

1. I.udomir Stasiak 
OKRĘG WYBORCZY NR 30 2. Antoni Czech 

W SŁUPSKU 3. Jan D~o:ildziuk 
1. Galek Marcin 5 .. Józef Korniluk 
2. Jagielslti Mieczysław ~ ~unt Pią,tkowaki 

2 DZIENNI& iói>zil nr- 19 (3165) 

1. Dłuski Ostap 
2. Baron Józef 
3. R!\jdnk Ryszard 
4. Kwocz Paweł 
5. Piritka Zdzisław 

OI{RĘG WYBORCZY NR 63 
W PRUDNIKU 

1. Trzaska Józef 
2. Brudziński Leon 
3. Ka.ruga Wincenty 

2. Wojciech Piłat 
3: Włodzimierz S7,czepa.nlk 
4. Kazimierz Skowroński 

2. Bronisław W:i.rowny 
3. Władysław Surmacki 
4. Marian Jaworski 

OKRĘG WYBORCZY NR 80 OKRĘG WYBORCZY NR 97 
W BIELSKU-BIAŁEJ W NOWYM DWORZE 

MAZOWIECKIM 
1. Bolesław Ja.szczuk 
2. Alojzy Biłko 
3. Aleksy Sierad'.tki 
4. Władysława. Krzeszowska. 

1. Józef Wl•dra 
2. Tadcun Makowski 
3. Stanisław Ulicki 

5. Władysław Ga.wla!I 
OKRĘG WYBOI:.CZY NR 98 

OF..RĘG WYBORCZY NR 81 W OSTROŁĘCE 
OKRĘG WYBORCZY NR Sł W BYTOMIU 1. Walenty Titkow 

W G'SIEŻNIE 
1. Gawrych Stanisław 
2. Hudak Stanisław 
3. Mika Władysław 

1. Józef Olszewski 
2. Józef Kachel 
3. Paw.cl FóJcik 
4.. Franciszek Kempa 

2. Zygmunt P!'owencki 
3 .. Jan Jagodziński 
4. Wa.cła.w Sliwiński 
5. Tadeusz Jóźwiak 

OKRĘG WYBORCZY NB lH 
W NOWEJ SOLI 

1. Aleksander Burs.ki 
2. Stanisław Romanowski 
3. Zuzanna Josińsk& 

OKRĘG WYBORCZY NR 115 
W ZIELONEJ GÓRZE 

1. Tadeusz Wieczore·k 
2. Marceli Najder 
3. Teofil Fleischer 

OKRĘG WYBORCZY NR 116 
W ŻARACH 

1. Marla.n Marchlik 
2. Jerz:v Rumianek 
3. Władfsla.w JU-ym 
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Kilka słów o fillllie 
angielski ID 

·instytut ·M·edycyny Pracy 
organizuje pracowni~ izotop , w 

(Koresoondencfa wiosna) W postępie tkwi para
doks: ułatwiając człowieko
wi życie - może go jedno
cześnie zniszczyć. Przez o
statnie lata postęp kroczy 
w siedmiomilowych butach, 
ucieleśniając najśmielsze fan 
tazje. Nie wiem czy zdążę 
odbyć podróż międzyplane
tarną. ale mam nadzieję o
bejrzeć pierwszą rakietę w 
locie. Nim to jednak nastą
pi chciałabym zająć się zu
pełnie ziemską sprawą w za 
kresie postępu, a mianowi
cie bezpieczeństwem i higie 
ną pracy w dziedzinie sto
SO'Nania... izotopów promie
niotwórczych. 

dzamy dalszą rozmowę, któ 
ra przynosi rewelacyjne 
szczegóły. 

możemy się spodziewać wy
posażenia w końcu bieżące
go roku. 

* :(. „ 
Powstanie pracowni izoto 

powej w Instytucie Medy
cyny Pracy w Łodzi będzie 
istotnym postępem w zakre 
sie bada11 nad ochroną zdr<> 
wia przed promieniowa
niem jonizującym i substan 
cjami promieniotwórczymi. 
Nie wystarczy jednak stwier 
dzić z aprobatą faktu jej 
istnienia. Trzeba się do nie] 
ustosunkować jak do nie
zmiernie cennej dla Łodzi 
placówki i okazać jej 
wszechstronną pomoc. Pra
cownia nie może się rozwi
jać drogą przebojów o eta
ty, o szkolenie, o przydział 
lokali, o poprawę warun
ków bytowych dla jej p!"a
cownil~ów (znajdują się w 
skandalicznych warunkach 
mieszkaniowych). Począw
szy od władz miejskich, a 
skończywszy na resortach 
wszyscy powinni zrozumieć, 
że ta placówka jest nie
zbędna i trzeba jej stwo
rzyć warunki materialne o
raz sprzyjającą atmosferę 
dla szybkiego rozwoju. 

Londyn, w styczniu. 

Jeden z a.ngitlskich kry
tyków filmowych pow:edział 

mi niroawno, że gdyby wy
świetlane w ubiegłym rcr
ku filmy były oceniane pun
ktami - on osobiśc:e tylkv 
czte:-y filmy oceniłby na 
„bardzo dobrze". 

Oto angielski film ,.Dosię
gnąć n iebios" , opisujący ży
cie Douglasa Badera, znane 
go pilota angielskiego, który 
"W czasie osta tniej wojny str::i 
cil obie nogi i r.-a:mimo to <l:z.ię 

Jq ogromnei sile woli, latał 
w dalszym ciągu, a nawet u
czył młodszych kolegów. 
Film ten pob:l wszelkie re
kordy powodzenia. Duży su 
kces odniósł również ame
rykański film muzvcznv 
„Król i ja", zabawna 'histori2 
o wy1maginowa.nym królu 
Syjamu, b a jecznie kolorowa 
i zreal izowana zupełnie no
wą techniką. 

Minie ooobiśl1"e ogiromnie 
I>Odobał się fralllcus1ki film 
krótkometrażowy „Czerwo
ny balonik". Zachwyca on 
subtelnością ujęcia, do.skona 
łą znajomo..~ią psychologii 
dziecka, no i wreszcie prze
ślicznymi obrazk ci mi z życia 
"Paryskiej ulicy. Wielkie wra 
żenie wvwarł n.a mnie ta~
że amerykafo:ki film „C7..3S 
pO:z:a woj.ną", zrealizowany 
:i;.rzez studentów-ama~orów. 
Jest to niezwykle piękna hi
storia z czasów amerykań
skiej wojny .stanów po!ud
niowych i północnych. Opi
sana jest w niej przyjaźń 
dwóch żołnierzy. z których 
:ecten walczy w armii półno 
cnej, d.ru.gi zaś w armii Kon 
federacji Stanów Poludnio
Wych. Jeden z żołnierzy gi
nie :na wojmie, ale ten, któ
ry powstaje. myśli o nim 
Wciąż jak 0 żywym. 

Po tematy.kę szekspirow
ską sięgnęli tym razem 
Rosjanie. Dużym powodze
niem cieszyły się w Anglii 
radzieckie filmy „Otello", 
„Wieczór Trzech Króli" oraz 
sfilmowanv balet „Romeo i 
Julia", w ·którym tańczy nie 
zrówn2!lla Ułanowa. 

Filmy włoskie i francuskie 
.n.ie były w ubiegłym roku 
tak ciekawe jak poprzednio. 
l3yly to przeważnie filmy 
dość J'łytkie, o tematyce sen 
sa.cyjno-erotycznej. 

Wreszcie filmy amerykań
skie. Poza wspomnianym już 
illa.prawdę doskonałym fil
mem „Czas poza wojną", nie 
llloina o nich powiedzieć 
Wiele dobrego. Były to prze 
-~ażnie filmy cowboyskie lub 
l"nrożące krew w żyłach sen
S:acje w rodzaju „Najazdu 
:Marsjan na ziemię" itp. 
'l'rzeba jednak przyznać, że 
filmy amerykańskie, a zwła
szcza cowboyskie, w których 
llliezmiennie ·występują dziel 
llli farmerzy z Texasu, ubo
l!lie lecz cudne dziewczyny i 
lllie:zibyt groźne „cz.airne chafra 
ktery"<--cieszą się wie1kim po 

"Wodzeniem, przede wszystkim 
dzięki swej wspanialej tech
ll.ice kolorystycznej. 

Dla filmu angielskiego 
tok miniony był rokiem kry 
~su i nie spotykanegodotych 
~as ubóstwa. Pokazano na 
°'1;ół mało filmów, a te, któ
l'e zdoł2.no zrealizm.vać, ko
S7.towały mnóstwo pieniędzy. 
W r-rojekcie jest wiei.i? no
Wych filmów, ale znowu 
\\•szystko rozbija .się o kwe
stię funduszów. Zamknięto 
400 kin w całej Anglii. Pra
\\>do!)Odobnie w najbliższej 
1:>l'zysztości zlikwiduje się i<:h 
J~,cze więcej, z powodu 1Sil
l'\ej konkurencji telewizji i 
l°l)snących wciąż podatków 
()Q lokali rozrywkowych. 

Mamy jednak nadzieję, że 
przynajmniej część trudno
ści 7.dołamy w roku 1957 po
konać. 

DIANA PURCELL. 

Tego 
nie 

jeszcze 
było I.„ 

Czytelnicy powiedzą: m'.>
że najpierw tym samym ale 
w pierwszym lepszym prze
myśle? 

- Czy w Polsce którykol
wiek przemysł sto:mje już 
izotopy promieniotwórcze? 

- Pq_dobno tak, ale my o 
tym oficjalnie nie wiemy. 
W każdym razie w Łodzi na 
pewno nie. 

- A kto może o tym wie
dzieć jak nie instytut, któ
rei;.o zadaniem jest ochrona 
zdrowia robotników przemy 
słowych, instytut, który or
ganizuje u siebie pracownię 
izotopów? 

- Proszę sobie wyobrazić 
rozmiar niedbalstwa w tym 
zakresie. skoro nie wiemy 
kto, gdzie i do czego stosuje 
substancje promieniotwór
cze. Nie ma żadnych za
twierdzonych norm i in
strukcji, nie istnieje aparat 
kontroln:y, który powinien 
objąć całość używania ener 
gii promienistej. 

- A jak jest z kadrą spe
cjalistów? 

- Częściowo istnieje. W 
ciągu roku zdołaliśmy w 
elementarnym zakresie prze 
szkolić kilku specjalistów. 
Fizycy, chemicy i lekarze 
pokończyli wszelkie możli
we kursy w kraju i przeszll 
szkolenie indywidualne, aż 
do zakładu fizyki włącznie. 
Potem skierowaliśmy ich :r.a 
granicę, zaczynając od Cze
chosłowacji, gdzie szkoliły 
się dwie osoby. Dwóch le
karzy i fizyk mieli wyje
chać w 1956 r. do Związku 
Radzieckiego. Mamy nadzie 
ję, że wkrótce wyjadą. Dwie 
osoby chcemy wysłać w 
tym roku na kilka miesięcy 
do Anglii. 

Czy ten zespół wystar-
czy? 

Nie. Rozpoczniemy bój 
o etaty. Kilka osób to zale
dwie zalążek, trzon, na któ
rym ma się oprzeć prawidło 
wy i:-ozwój pracowni. ZOFIA TARNOWSI{t\'. 

Boję się, że nim załatwi
my kwestie bhp w pierw
szym 1epszym przemyśle, 
zginiemy z braku bhp przy 
stosowaniu ciał promienio
twórczych i energii promie
nistej. Faktem bowiem jest, 
i wkrótce zupełnie się z tym 
oswoimy, że przemysł za
c3ął stosować substancje 
promieniotwórcze i będzie 
stosował coraz powszech
niej jeżeli chcemy zachować 
postęp i nie pozwolić by je
dnym ze swych długich kro 
ków przeskoczył przez nasz 
kraj. 

Wprowadzenie do powsze 
chnego użytku w przemyśle 
i innych dziedzinach promie 
niowania jonizującego wy
maga niejednokrotnie zain
stalowania specjalnych u
rządzeń zabezpieczających 
środowisko zewnętrzne (po
wietrze, gleba, woda) pried 
przypadkowym zanieczysz
czeniem tymi substancjami. 
Wymaga to stałej kontroli 
wykonywanej przez odpo
wiednio przygotowany i u
prawniony personel. 

Czy nowe godziny 
biur opałowych 

urzędowania 
są wygodne 

W Łodzi wystąpi w naj
bliższy p-0niedziałek, d11ia 
28 bm. urocza i świetna !>O

tistka. ba-letu Opery War
szawskiej, nagrodzona Sreb1 

Ale stosowanie . tych sub
stancji nie może być dowoi
ne. Ni_e wystarczy wiedzieć 
jakie jest ich pozytywne 
działanie, trzeba także znać 
ich szkodliwość. 

- Czy Instytut organizu
jąc pracownię izotopów ma 
plany dla konkretnego dzia
łania? 

Od chwili przyjmowania wplat rekcja Okręgowego Przedsiębior 
na węgiel z drugiego rzutu stwa Handlu Opalem stało się 
dzielnicowe biura opalowe zmie to na skutek próśb z jednej 
nily godziny urzędowania i o- strony konsumentów, z drugiej 
be<:'nie pracują bez przerwy od strony pracowników biur opa• 
godz. 11 do 17. Jak wyjaśnia dy !owych. Obecnie obserwuje się 

nym Medalem na l\lię<lzy
narodowym Konkursie w 
Yercelli, 22-letnia 

- Promieniowanie działa 
niedost_rzegalnie. Jego skut
ki dają o sobie znać po la
tach. Substancje promienio
twórcze wkładają się w or
ganizmie (np. w kościach) 
nie sygnalizując w żadnej 
zewnętrznej formie niebez
pieczel'1stwa. Ale wyobraż
my sobie, że za 10 czy 15 lat 
załogi fabryk, które używa
ją substancji promienio
twórczych do produkcji, za
czną masowo chorować. 
Wówczas będzie za późno 
na środki zabezpieczające. 
~eżeli energię promienistą i 
izotopy promieniotwórcze bę 
dziemy stosować w sposób 
dowolny bez kontroli, bez 
zabezpieczenia - powstać 
może poważne zagrożenie 
zdrowia robotników, a na
wet całej ludności - mówi 
dyrektor Instytutu Medycy
ny Pracy docent J. Nofer. 

- Przed Instytutem stoi 
zadanie stworzenia warun
ków do wszechstronnych ba 
dań nad działaniem substan 
cji promieniotwórczej. Nie 
wolno tych spraw lekcewa
żyć i nie możemy czekać . 
Nagli nas postęp . Wydzieli
liśmy trzy pokoiki kosztem 
innych, nota bene bardzo 
skromnych warunków. dzia
łów Instytutu i chcemy 
stworzyć pracownię. Ana
logiczna pracownia w Pra
dze Czeskiej zatrudnia 40 
osób. My na razie po
siadamy trzech pracow
ników z tym, że w 1957 
roku chcemy zaangażować 
jeszCZ,ll cztery osoby. Przed 
rokiem złożyliśmy podanie 
o przydział aparatury. Do 
tej chwili niczego nie dosta 
liśmy. Ministerstwo Zdro
wia otrzymało dotacje na t~ 
cele dopiero w październiku 
ub. roku w związku z czym 

I 
jak ta innowacja odpowiada 

------------- klientom. Dotychczas OPHO 

MARIA BADMAJEFF, 
w repertuarze konkurso
wym. 

Obok nie.f wystą.pią: 

BARBARA KOSTRZEW
SKA i MARIAN WOZ
NICZKO - najpiękniejsze 

arie oi>eretkowe i pieśni (w 
duecie i solo), 

MAŁGORZATA GORZE
WSKA - konferansjerka, 

STANISf,AW URSTEIN 
- akompaniament. 

Artyści dadzą dwa wy
stępy: o godz. 17.30 i 20, 
obydwa w sali Filharmonii 
Lódzkiej. 

Bilety nabywać można w 
„Orbisie", Piotrkowska 65, 
tel. 321-03, w godz. 11-18. 

Na ten temat przeprowa-

Jubileusz 50-lecia 
pracy artystycznej 

Władysława Waltera 
W sobotę, dnia 26 bm. od

będzie się w Państwowym 
Teatrze im. St. Jaracza ju
bileusz Wladysława Wal{e
ra. 
Minęlo 50 lat pracy arty

stycznej dla dobra teatru 
polskiego tego tak dobrze 
zna-nego publiczności łódz
kiej aktora. Władysław Wal 
ter wystąrA na jubileuszu w 
roli Szambelama w .,Panu 
Jowialskim" Fredry. Jego 
partnerką jest Mieczysława 
Cwiklińska, która ze wzglę
du na uroczyst~ć jubileuszo 
wą wznowiła swoje wystę
py w :naszym mieście. 

-----------------------------------------~~----------~--------c zterdzieści lat temu blade dzie- ment recenzji Lorentowicza z korek-! 
wice polskie, czytając ,,Pa.mięt- tą, że „ciężar ratowania. sztuki" spa.dl 

niki panny slużącej" O. Mirbeau, z I t S na barki Stanislawa Łapińskiego. 
wypiekami na twarzach wylawialy z ,, n ere Łapiński - artysta. obdarzony wiel-
tej obyczajowej powieści jej dras- ką silą komiczną - ujął postać Lz-
tyczne nieobyczajności i ba.rdzo natu- przede cha.ta. raczej dramatycznie. Sugestyw-
ralistyczną pikanterię. nie odmalował charakter posta.ci, Jej 
Równocześnie niemniej bLadzi mlo- cynizm i pseudogrzeczność. 

dzieńcy - zdradziwszy na chwilę wszystlz1•m'' Końcowa scena, w której stary Le-
Przybyszewskiego - ekscytowaLi się 1 chat rozpacza. nad śmiercią syna, a 
wonią wys::.uka.nego erotyzmu i wy- równocześnie targuje sie z innymi 
rafinowanych perwersji, emanują- w Teatrze Jaracza aferzystami, usiłującymi - go podeHć, 
CIJCh z „Ogrodu udręczeń" - innzj zagra.na. zostala przez Łapińskiego 
powieści tego samego autora. · wręcz po mistrzowsku. 

Tak więc kiedyś dość popularny byl 
w PoL.~ce Mirbeau jako powieściopl- StyLowi byti dwaj arystokraci de 
sarz. Mniej natomiast zna.no jego twór 2'1a.mamy wiadomością 0 tr.aqic:z.nej śmierci Porcellet i de Fontenelle w ujęciu Cz. 

syna, ma w sobie tyło jeszcze siły, a•i:eby k H M d k" czość scenopisarską. I nie-najlepiej oszukać tych, którzy chcieli qo podejść. Strzelec iego i . o rzews iego. 
reprezentuje scenopisarstwo francu- Słabość sztuki po•Leqa na je( nie.równo<i-·J Dużo komizmu, a zarazem ludzkiego 
skie tej ·epoki wystawiona. obecnie w k-0mpozycv1nei. Pnei dwa PieTwsze ak ty ciepła wn.ioslo, do sztuki Z. Molska. 

qubimy si11 w rozwleklości.acll przydługich h ) kt • Teatrze Stefana. Ja.racza. 3-a.któwka monoloqów i wstawek, któro autor nagra- (pani Lec at , Maria. Kozierska., o-
0. Mirbeau „Interes przede wszyst- medził w prześwi1adczeniu. ie słabość ich rej nie udafo się ożywić w pierwszym 
kim". Niemniej jest to sztuka intere- okupi wybornv, i wielk i·m nerwem drama- akcie papierowe.i posta.ci Germeny. 
sująca., ja.ko udramatyzowany obraz tyc7Jnym napisany a,kt III. miała dobre momenty w akcie dru-

Nieco szlu.c7Jny j<l"St równiież drugi watek · 1 b'' 'ć stosunków, panujących w ściśle okre- historia buntu Germeny, córki Lec:h'lta gtm, a wzruszy,a. pu ,1cznos w sce-
śtonym środowisku Francji sprzed (dalekiej. ducllowei kuzynki Julki z „W si-e- nie pożegnania z matką. 
pól wieku. ci„ Kisielewskiego), która poznawszy ni- Pozostali nie umieli wczuć się W 

iki I d cość moralrui sweqo ot·oczenia, wyrywa ~:ę Kluczową postaoią sz.tu · jest stary zy or z teqo przck.lęteqo kręgu, ażeby z ukocna· specyficzny klimat sztuki Oktawiusza. 
Lechat. · b" ł · Id ' M;rbeau. „Olbrzymi>0 przedsdębi·orstwa, mosty, por· nym nrze?. s1e '" cz owie •em rozpaczą~ • 

mialo jedną interwencję w tej 
sprawie od osoby, która uważa 
że obecne godziny urzędowania 
nie są wygodne. 

Do naszej redakcji wplynąl 
również list podpisany przez 
„rozżalonych klientów DBO przy 
ul. Piotrkowskiej 154", w któ
rym czytamy m. in. 

„Pracujący mieszkańcy nasze• 
go miasta nie mogą w oitóle za-
płacić za węgiel, ponieważ po 
wyjściu z pracy już jest :r.a póź 
no, a pracujemy przecież po 8 
godzin, a bardzo często i dłu

żej. W pu:iktach sprzedaży we
gla tworzą się codziennie ol-
brzymie kolejki. 
niają sie z pracy, 
uiścić wpłaty". 

Ludzie zwal
a.by zdążyó 

A co uważają inni czytelnicy? 
Wszelkie uwagi na ten temat 
przyjmuje OPHO, które traktu
je obecny czas urzedowania 
biur opalowych jako próbny 1 
nie wyklucza wprowadzenia 
zmian, jeśli zajdzie tego potrze
ba. (k) 

Nowe pokłady soli 
odkryło 
w Wieliezee 
Licząca I.OOO lat kopalnia 

soli w Wieliczce i istniejąca 
przeszło 700 lat kopalnia w Bo
chni mają już na wyczet"paniu 
pokłady łatwo dostępne i od 
dawna eksploatowane. W związ 
ku z tym w obu kopalniach -
„staruszkach" trwają poszuki~ 

wania nowych pokladrw soli. 

W Wieliczce natrafiono juź 
na obfity poklad, polożony o 
kilkadziesiąt metrvw głębiej niż 
wszystkie dotychczas eksploato
wane. Również w kopalni bo
cheńskiej trwają intensywne 
poszukiwania nowych zasobów 
soli. Poszukiwania te pozwolą 
na zbad~nie wnętrza kopalni do 
głębokości tysiąca metrów. 

Wąskotaśmowe 
aparaty filmowe tv, koi>alnie, tramwaje - oto moje życie"- lepsze żyde. Reżyserowa.l Feliks Żukowski. Szko-

móW'i on sa•m o sobie, podcza~ k:edy jeg:> W roku 1904 „Tnleres przedG wszystkim"' da, z"e nt"e zo.'ecydowa.l s1·0 on dokonać ó córka okrei.ł·a tci j.a:k-0 „szantaż, oszustwa, wystawiono w Teatrze Wielkim w Warsza· „ W L dzkich Zakładach Kino-
któro zdobi om na:zwą rnteTesów"'. Za :z.oś wie. Jan Lorentowicz, pisząc z tego przed- większych skrótów W akcie I i II. , technicznych został zatwierdzo-
iei poqląd podziel-a również i a-u tor, jest stawioo.:a recenzję, stw;erdztll m. i-n.: Zesta.w~a.;qc powyz"s.:e zastrzeżenia d d k · · od 1 Inlere przed wszy ~k· ·· zdecvdowanv „ ... J>róC"Z roli qlównej, wszystkie :irrme byty ' J - ny 0 pro u C'Jl nowy m e 
~amfle·t5em, ost~ą saity~ą ";1rzeciwko rokln~~ fatalnie obs.adzooe i miernie wy&onan.~. pytamy: czy warto pójść do Teatrit aparatu filmowego. Prototyp te 
bussinesu, Niektórzy artyści czyndi powarżna usilowa- im. Jaracza na „Interes przede go aparatu na taśmę 8 mm wy-

Oktawiusi M:~beau celem pokazani.a ich nia, inn-i qrali imtomatyczni<l, żółwio, hez- wszystkim"? 
metod „pracy", zestawia szereg bardzo chu· barwnie. Ciężar nratowa'lli~ sztuki spadł na konano w zakładach w końcu 
raktery 9 tycZ'!lych dla mentalności Lechata teq'e ba•rki Mieczysława Frenkla""... Warto. Dla aktu III i dla. zob<X- ub. roku. Obecnie przygotowu-

~· Ąktorzy filmowi, pr·odu.cen \ zdarzeń :i posunieć. Robi to konsekwentnie Dziwnym zbiegiem okolicznoścf, ~- czenia Stanisława. Łapińskiego w roli je się oprzyrządowanie I dolm• 
~ , przez dwa pierwsze akty, w oiąqu których mawiając ostatnią premierę w Tea.frz.~ Izydora Lechata.. ~-i amatorzy filmu ba.rdzo ~ t>O~tać stareqo aierzy~ty pogłębia się i zao- Jara.cza. można. by _ chcć nie doslo- mentację niezbędną do r02po· 
""-l>Yrnisfycznie zapatrują s:ę krąqla. a ukoronowaniem 1egn jest koniP.c częcia seryjnej produkcji apara 
llq :n "bl ł „ p aiktu lII - kap>talna scena, l<.iedy Lecha~. wnie - powtórzyć powyższy frag- MIEczysŁAW JA,GOSZEWSKI blt aJ iższą przysz osc. u ł tu. Nowy aparat filmowy otrzy• 

CZnooc ain.gielska również, ~~ .... ----~-~--.._......,.._... _ _... ...... ~....,_...~_ .... _.,._.,.._.~-~-__.......,~~-""-""___..._.~---__...•_...,_~_..,._.,.~_.__... .... ___ ~·-"'-•-""" ... -•-... __...-~-..:'IO--_...„_,.._ ... _„_ ... ~-~---~„_„_ ... _„_„. ~__....~~~~~~~~__....~~~----- mal nazwę „Amator". 
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! 700 zł dla ekspertó 
Nieslely 

nie usłyszymy eo 
w l„odzi 

Amerykanie w polskiej ambasadzie 
„od kultury" ... 

kształcenie i odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe. 

Niebawem Prezydium RaJ 
dy Narodowej w Łodzi przy 
stąpi do reorganizacji Wy
działu Kultury. Nie m:::-żna 
wówczas pominąć również i 
sprawy ur,·osażeń. Nie wolno 
bowiem do.puścić. by z po
wodu zbyt niskich wyna.gro
dzeń ludzie mający j.uż pe
wne doświadczenie przeszli 
do 1nnych zawodów i żeby
znowu - j<;1k to było kie
dyś - za biurkami w Wy
dziale Kultury zaczęły urzę
dować przygodnie z.a.an.gażo 
wane panienki. 

Goście z Vłlsconsln i Montany, z Oregonu I Alabamy, ze 
stolicy USA Waszyngtonu I z daleldej Kalifornii - ze wszyst
kich nlem•I stanów USA zwledzUi w niedzielę ambasadę l'Rt 
W Waszyngtonie. Jedną z Imprez zorganizowanych dla killcu
eełlyslęcznej rzeszy przyJezdnych, którzy przybv/l do Wa· 
szynglonu na uroczystost inaunuracli prezydenta E scnhowera, 
bylo zwiedzanie placówek dyplomatycznych. 

W ciągu 3 11odiln około 5 tys. osób przewinęło się przez 
salony ambasady PRL, oglądając z zainteresowaniem znajdll· 
ląc11 sill tam cenne pamląlkl po Ko§ciuszco - list do jego 
przyjaciela, prezydenta USA Jeffersona l portret Jelleuonil 
wykonany przer. Kościuszkę - oraz fortepian, na któryln grai 
ongiś Ignacy Paderewski, obrazy "Wyczółkowskiego, Fat11ta, 
Malczewskk!)o ltd. ZwiedzaJący rozchwvlywall doslownle wy
óawnlclwa polskie w języku angielskim Informujące o życiu 
w Polsce. Wysluchall też koncertu z płyt polskich pleśni lu
dowych, m. ln. w wykonaniu „Mazowsza". Niektórzy spośród 
zwiedzających fot<>11ra!owall się wspólnie z ubranymi w stroje 
krakowskie pracownicami ambasady. 
Wśród zwledzaJących było wielu Polaków zamieszkujących 

USA, a takie kilku clionków Kongresu amerykat\skiego. Dlugd 
kolejka pnt>d qmache-m ambasady była stale uzupełniana przez 
nowe rzesza chętnych obejrzenia salonów amba~ady. Liczny 
napływ zwledzająq·ch był niewątpliwie świadectwem rost1<1· 
cego zainteresowania amerykańskiej 011inU publlcuiej sprawa
mi pohkiml. 

Niespodzianka gwiazdkowa 
Pewnemu francuskiemu wlamywaczoWI udało slq w dniu 

19 qrudn!a wynieść z banku małą pancerńą kas.elkę. Nuajutrz 
pol!cja przeprowadz!la rewlzill u niego w domu i znalazła 
tam nietkniętą zdobycz 

- Czekałem z otwarciem cf'o 25 - tłumaczył siq włamywacz. 
- Zawartość kasetki miała być dla mnie niespodzianką 
gw1azdkowi1. 

Nie kijem go, to pałką ... 
C1y wiecie, te owady coraz bardtiel zagratalil łndzkośc!l 
Taklo a\armuJące wiadomości majdujemy w zagranicznych 

sprawozdaniach naukowych. Jedno z nich zostało ogłoszone po 
zakończeniu X Mlęclzynarodowep<> Konqresu Entomologów w 
Kanadzie. Stwierdzono lam, że jeżeli jarzyny t owoce nie zo· 
stały dostalccznio oczyszczone z substancji chemlcznych, które 
cb.ronlty je przed owadami, to mogą sill slać poważną grotbą 
dl.i konsumenta. 

Drugie sprawoldan1e jest Jeszcze bardzie! niepokojące. Po
chodzi ono ze ~wlalowe1 Organizacji Zdrowia, która doszła 
do wniosku, ie wiele owadów uodp<>rnilo Sill na środki owado
bóJcze, stosowane od r. 1945. Trzydzieści dwa kraje doniosły 
o faktach zimunizowania owadów na DDT. Wśród nich na!- ' 
większymi wrogami ludzkości są komary - nosiciele malarl!, 
wesz tylusowa i pchla - roznosicielka dżumy. 

Tak więc przed naukowcami stajo podwójne zadanie: z led· 
nej strony muszą znaleźć nowy środek przeciw owadom, nost· 
cielom chorób; z dru!Jlej zaś winni znaleźć Arodkl owadobój· 
cze. które będą chroniły rośliny, a nie będą aiebezpiecme dl.i 
naszefl'O zdrowia. 

Ach, ten Suez •.• 
Ateby zaoszczędzić benzyny, dyrektf>r wlelkkll zakładów 

elektrotechnicznych w Birmingham udaje sl11 cod!lennle konno 
do swego biura, odlegleqo o 20 km. 

Królowa holenderska Juliana wyjeżdta n• miasto na rowen:e 
w towarzystwie dostojnej damy dworu, która posługuje Sill 
takim samym stalowym rumakiem. 

\V Belgii samochody stanowiące własność dworu opuszczaJi\ 
garate wyłącznie za specJalnym zezwoleniem króla. 

Tylko we Francji ministrowie dotąd nie zdecydowali sl11 
na zrezygnowanie ze swoich wspaniałych wozów. 

/le litrów chcecie 7 
Na ulicach anqlelskieqo miasta Brighton wielkie oqłoszenle 

11n:Yclil1Ja wzroki „Naue pompy są do wasze! dyspozycjt. De 
lltró" chce„leł". 

Niestety, to obiecujące ogłoszenie nie odnosi Slfl do rotacji 
benzynowej, leci do wielkiego baru I nie dotyczy benzyny, 
a ..• piwa. 

Nomen omen 
Radło brvłyjskie opracowało lnteresujacą audycJ11 pt. „Mn· 

zyl·a karykaturalna" Zapowledt brzmiała: „Jest to u~~~t~ra 
na' zwykllł orkiestrę: organy, pll:ć rewolwerów, trzy """ ro· 
lUXY I mechaniczną lroterkfl". 

Tu radzi ONZ 

Kompleks sJilada s!ą 
z 3 budynków: ma· 
lego budynku konie· 
rency Jnego (tu zbiera 
siq m. In. Rada Bez· 
picczelutwa), częśc!o 
wo widocznego no1 
7.dlęclu po lewe!, bu 
dynkt1 Zgroinarlzenld 
Orrótnerio (na pierw· 
szym ptanie) i drapa· 
cza będ~ceqo siedzi· 
bq Sekretariatu ONZ. 

RAD I O 
SRODA, 23 STYCZNIA 

dowiac111jemy - wia
domość ta ba.rch:o dla. łodzian 
przyk_r:i- 1ilttbieniec puallczno
ścl nie f.ylko francuskiej, na.Jpo 
pufarniejszy piosenkarz Franc;ji 
i aktor filmowy - nie przyje
dzie do r.odzi. 
Będziemy więc - riiestety -

mogli tylko wyobraż&ć sobie, 
jak war~zawska publiczność -
która Już wieczorem z kocami I 
krzesłami ustawiała się w ko
lejce po bilety - podziwia Yves 
Montanda. 

Ha, trudno„. (w) 

- Może zechce ml pan to 
zważyć - poprosilem zmajo
mego aptekarza, z tajemni
czą miną kładąc na wagę 
~cy plik pap:erów. 

- Waga: '7 kg, 52 dkg, 8 
gramów i 3 miligramy -
skonstatował s-krupulatny 
jak zawRzc aptekarz. A po
tem, zaintrygowany moją mi 
ną, zapytał, co to są za pa
piery? 

• * • 
Chciałbym opowiedzieć o 

tym obszerniej. Zanim je
dnak r,rzystąpię do rzeczy, 
zacznę od zagadki: 

Co to za biuro, w którym 
(nie b!orą{; w rachubę same 
go kierownika) na.jwyższy 
„cenzus naukowy" pracowni 
ka to matura ! 1 semestr uni 
wersytetu, najniżS'Ze zaś wy 
kształceme... nie ukońcwna. 

szkoła podstawowa? 

No, zgadujcie: pańsh'lowa 
central.a handlu kosmetyka
mi? Biuro p:iństwowego za
kladu W)"prawy skórek kró
licszyoh? 1 Zarząd Gminnej 
Spółdzielni w Kaczym Doł
ku? 

Nie! Tra.fna odpowiedź 
brzmi: Wydz!at Kultury Pre 
zydlum Rady Narodowej m. 
Łodzi sprzed dwóch, trzech 
lat. To znaczy urzędu, któ
rego 7.adaniem jest upowsze 
chniać lmlturę w naszym 
mieście, inspirować, służyć 
radą i pomocą kierowni
kom różnych placówek kul
turalnych itd. Urzędu pełnią 
cego funkcje, które wyma-

Yves Montand o swojej pracy 
w fllmie i na estradzie 

Czy będziemy gościć Edith Piaff 
WARSZAWA (PAP). - Bezpo-,być pieśniarzem - dodale. Mój 

hednld atmosfera panowała na lekan stwierdza, li wysiłek llzycz
spotkanlu dziennikarzy z bawią- ny na każdym moim występie, ró
cym na występach w Warszawie wna się wysiłkowi długodystan
znakomitym piosenkarzem francu- sowca, pokonującego odległość 5 
fklm Yves Montandem. kilometrów. NaJwa1nleJszą neczą 

Artysta O<lbywa obecnie kilku- jest uk!rvclo przed okiem widz" 
miesięczne tournee po l<rnJach Eu- zmęczenia. Na ogól piosenkarze 
topy \Vscbodnlel i Srodkowej t m;i dła schwytania oddechu zamlast 
Jut za sobą wvstępy w Moskwie, śpiewac - mówią. Nie kaidy Je· 
Lenlnqradzie 1 Kijowie. z Warsza dnak potrafi to cr.ynlć z takim 
wy udaje się do Derli11a, Pragi, Bu- wd1lękt.em lak np. Maurice Cheva· 
karesztu, Solił i Belgradu. W na- Het. 
szeJ slollcy odwiedzili 11<> dzienni· Artysta wprowadził takte dzien
karze Wl)lllerscy, prosn1c o przy. nlkarzy w talnlkl • IVL'iJO warsztatu 
bycie na wystęPV do Budapesztu. twórczego. J>rzygoi<>wanie katd!') 
W'iedząc o clęt.kiel sytuacji go~o· pio~enkl wyma!fi' wielo pracy. Np. 
darczel w jakief znaJduJą się &bPc nad „Linoskoczkiem" Yves Mon
nie Węqrv - Yves Montand zrzekł land vracowal trzy miesiące. Uwa
slę honorariów za występy w aad- :!a on bowiem, ie chcąc rzetelu:e 
dunaJskle! stollcf. przygotować się do występu, nale-

Artysta stwierdza z ubolewa· tv opracować nie tylko j1!90 stro
nlem, że bilety na jego występy w nę wokalną, ale takte mimikę, ge
Warszawle są rzeczywiście zbyt sty, lak równie! - Jeśli zachodzi I 
drog•e. Jest to spowodowane rrlów tego potrzeba - to co nazwiemy 
nie tym, że towarzyszy mu kUktt· stroną „choreoąraliCJ.ną". 
osobowa ekipa muzyków l pr~co-1 Wiela pvtait zadawali duennlka-1 
wnlków tecbntctnycb, a to pociąga 1 rze artyście na temat jeqo wspól
za sobą poważne koszty. I pracy z filmem. z dotychcz.aso-
Mówiąc o swoich wrateniach z wvch sześciu ról naJwlększą saty•· 

pierwszego występu w Warszawie fakcją sprawlta mu kreacja Me1l· 1 

Y. Montand podkr~lll. te pnbllcz- tla w „Malqorzacie nocy" oraz ro· 
ność volska chwyta w lot wszy~t- la farmera Prootora w „Czarownl
k!e łlnule francuskiej piosenki, cach z Salem. 
bardzo tywo reaqu le na tekst, nie , 1 różniąc sle wiele pod tym wzglę- - Mimo ze Jestem bardzo za,ę· 
dem od publiczności francuskiej. ty w czasie meqo pobytu W War

szawie - mówił artysta - cl!ciał· 
Na pytanie 1edneqo z dziennik•· bym jednak znaleźć kilka godzin. 

~zy, ctv uważa się bardziej 7.a ple· aby odwiedzić Ze!azową Wolę, Lyć 
.niarza. czy aktora fllmoweąo, w teatrach a mote także spotk:ic 
Yves Monla~d odpowled:tlał, :!e 1141 1 robotnikami I 9!udentaml. Do 
bardzie! cru1e się ple6nlarzem, - tychczas bylem obecny na próbie 
Być mote - mówił - za klika lat,,. nowputworzoneąo zespolu muzvkl 
gdy będ11 musiał zejść z e$trady, lekkie! pod kierunkiem Walaska. 
połwiect slti wyłącznie lllmowl. To 1 Sądzq, te mńqlhy on 11a Zachod'zle 
wcale zresztą. nie Jest takie ł.atw.: konkurować z najlepszymi zellpó· 

Magisterskie 
studia 
ekstern i styczne 
na Politechnice 

lam! lego typu, 7.arówno francuski 
ml Jak I amerrkańskimi. Opt01e 
te potwlcrdzll impresario artysty, 
który zaprnponowal ze11polowl wy· 
stępy wo Franci!. 

15.10 Hinduskie instrumenty I rynki". 20.23 Kronika sportowa. Termin składania nodań o do-

Na Utl\ończenl~ 1polkan1a, gdy 
Yves Montand rozdawał cisnącym 
illę do niego tłumnie dzlennlkn· 
rzom eutO!Jraly, dyr. Orlicz potn· 
formował zebranych z ramienia B· 
1trady, Iż odbljd11 się lrzy dodatko· 
we recitale artysty w piątek, sobo
tę I niedzielę. Nadmlenll, że na· 
wtązano tówniei rozmowy w spra
wlo ewentualnych W)"Sllll>ÓW w 
Pol1cti zespołu lazzoweg~ J. E\liota 
ora7. słynnej pieśniarki Edith Piall. 

gają dużo doświadczenia, od 
powiedniego wYksztalcenia i 
wiedzy fachowej. 

Skutki? Dyletanckie często 
ustosunkowywanie się pra
cown!1ków tego Wydziału do 
różnych przej.ę.wów &kompli
kowanego życia kulturalne
go w Łodzi. 

A PRZYCZYUY OWEJ 
ANOMALII? 

1\1. J. 

Zapałki 
lucienne Boyer 

Między innymi niskie up<>
sażenie pracowników Wy
działu, których pensja wa.ha 
ła s:ę w granicach 600 -
650 zł. W tej sytuacji nie 
można było wybierać pełno
wartościowych. fachowców 
o 7Jdolnościaoh organizacyj
nY<!'h. Siłą rr.eczy za biurka
mi ur7.ędowaly - decydują<! Na występach Lucienne Bo
o subtelnościach bardzo spe yer przeżyli !odzianie dużo 
cyficznych - pnygodnie za- rnzruszen estetycznych, a tak· 
anAażowa.ne panienki. PłytJ- że emocji innego rodzaju. 
ność kadr bvła zaś tak wiel M. in. wówczas, kiedy artyst
ka, że w ciągu roku 8-060- ka śpiewała swoją słynną pio
bowy skład oersonalny zrnie- senkę o „Dymku z papierosa·'. 
nil się w 100 proc. Oto artystka otwiera piękną 
TAK BYł..O PRZED 2-3 pap~erośnicę, wyjmuje z tiiej 

L!aTY. P?-Pterosa, a potem z kotei wy 
. ciąga z pudełeczka zapatkę i 

Z. początkiem rok~ 19541pociera ją. 
~lmster:5two Kul~u-ry '. Sztu- Widzowie wstrzymują decll 
k1 poleciło W!dz1ałow1 Kul~ I w piersiach: czy zapalka zapat~ 
tury V: Łodzi r-rzy~otowa_ się czy też nie? 
("VI". zw1ą21ku z analogiczną <>- Moment i wielkie odpręże
kcJą przeprowa•dzaną w ca- nie· lk 'tl · I to 
lej Polsce) projekt reorg.a1ni- · ~apa a zapa. a. się. 
zacji Wydziału , przewidujący po pierw~zym potarci"! 
również odJpowied.ni,1 pod- T~Jer:inicu ~ego t.enor:ien.u 
wyżkę uposażeń dla pra<Cow- zna1du1e swoJe wmaśmente. 
ników. Jak twierdzą niektórzy, bylo 

Sprawa miała być bardzo to. pudełko... zapałek frafl.CU-
pilna. Odpowiedni projekt sk1ch. . . . 
przygotowano więc w ciągu Wvnika z tego, ze do wieli' 
kilku dni i przesłano g0 do zalet L.ucienne Boyer doch()dZ~ 
Warszawy, A potem w ciągu jeszcze jedna - przezorno§ć. 
roku niejednaklrotnie jeszcze (A) 
opracowywano d.a.lsze nie 
kończące się wersje 1110Wy<!ł1 
proiektów. Buciki dziec!ł}ce 

W lutym 1955 ro.ku zastę
pca kierownika Wydziału T. 
Chruścielewski dowiedział „na 
się z u.st ówczesnego mini
stra kultury i -'Ztuki Sokor
skiego, że reorganizacja Wy 
działu jest }uż sprawą zala
twioną. Opierając się więc 
na tej obletnicy, przystąr/o
no do zmiimv kadr 1 - łu
dząc je mirażem awansu w 
naiblii..szej przyszłości - za
aingażowano do wspó-!pracy 
w Wydziale S7.ereg osób o 
odpowied.nim wykszta1ceniu 

traktorach" 

kwalifikacjach. 

I ZNOW MINEŁY DWA 
LATA. 

Podwyżka uposażeń 
pracowników Wydziału 
tury dokonana w całej nie
mal Polsce. nie objęła je· 
dn.ak Łodzi, acxk:olwiek. u
chwała Prezydium Rządu z 
dnia 12 Lutego przewiduje 
odpowiednie na to kredyty. 

Wa•rs1..awa, stojąca bliżej 
„głównego ołtarza", zatatwi
ła już tę sprawę s,posobem 
go..opodarczym, w Łodzi na
tomiast... powlęks?.yl si~ tyl 
ko stos różnycih ankiet, I 
akt 1 projektów, składa-
nych na ten temat ?.godnie 
z poleceniem różnych czyn
ni;ków. I właśnie odpisy tych 
akt ważą '7 kg, 52 dkg, 8 
gra.mów i 3 rnlłlgramy! 

Ost.atnio - w związ.lcru z 
decentralizacją -

POWIĘICSZYł~ SIĘ ZNACZ
NIF: ZAKRES DZIAŁANIA 
WYDZIAŁU KULTURY, 

któremu odd:mo pod opiek~ 
mnóstwo nowyc<h placówek 
i i-nstytucji: nie powiększo
no jednak aini llo.~ pracow 
ni.ków tego Wydzialu, ani ic'h 
uposażenia, które waha się 
w tej c•nwili w granicach cd 
700 - 750 zl, aczkolwiek: wię 
ksrość posiada obecnie wy-

produkujemy już sa i 
W pierwszych dniach !!Łycz

nla br. Zaklady Obuwnicze w 
Nowym Targu otrzymały ł no
we maszyny z NRD do produk
~jl obuwia na podeszwach z 'fi„ 
bramy. Dzięki t~mu w fabryce 
został zorgan;zowany nowy ze• 
spól produl•cyjny, który wyko· 
nuje dziennie 1.600 par p0szuki 
wanych na rynku chłopięcych 
bucików na vlbramle zwanych 
równ!ei: „traktorami". 

Zeu:szqd 
po trochu 

Staropolskim zwyczajem, 
dla zachowania dawnych tra 
dycjl, winiarz i miodosytnik 
warszaw:ikl Antoni Kamhiakl 
nastawił zacier miodu pitne 
ro na cze~ó polskiego Paź
dzierttlka. Ob. Kaml1iskl 
zwrócił się do Władysława 
Oomulkl z prośbą o przyję
ci~ tego skromnego upomln 
ku winiarskiego I przezna- , 
czenle z niego na każdl\ rocz , 
nicę 20 ~tycznia - 20 11\Slor 
ków na toast za pomyślnośó 
Pol!Jki. 

I Jak :i: kaidym nadcho- ' 
dZl\CYm rokiem miód będzie ' 
starszy i lepszy - tłumaczy 1 

winiarz - tak z katda na
stępną rocznic!\ świetniejsza 
b~dzle przyszłość ojczyzny· 
naszej.„ 

• • • 
Po lk1:nych próbach I do- , 

'wladczenlach Zakłady Prze 
mysłu Gumowero „Dębica" 
rozpoc7.ęły produkcję opon 
bezdętkowych. Do lej pory 
wyprodukowały one pierwszą 
partię 500 opon dla „War
~zaw". . ~ . 

ludowe. 15.30 Audycja dla dzic- 20.35 Muzyka taneczna. 21.00 puszczcn!e lio egnminu upływa 
ci starszych „Błękitna sztakta". Koncert Chopinowski. 21.30 „Peł to Jutesio ,br. Do podania należy 
t<l.05 (L) Koncert rozrywkowy nym głosem o sprawach m~o- dołączyc oryqlnal dyplomu ukoń
w wykonaniu orkiestry LRPR dzieży". 21.55 Gra orkiestra ta- czonla stud'.ów I stopnia, albo u·ty 

J c j skanLa tytulu lntynlera na pbdsta-
p. d. Zygmunta Gzeli - solista neczna P· d. ana . a mera. wle przepisów uMawy z dnia 29.I. 
Jan Woroszyllo - tenor. 16.45 22.30 Koncert symfoniczny. 1948 r„ bądź śwlarlcclwo ukończe-
Wywiad z pro!. Kazimier7.em TELE,'\'IZ.TA nla studiów wyższych, 1yclorys, 

Taka szkoła jest potrzebna l 
Prz&d kilku dniami Informowali- PnY11><>mln&my, łii z111>t.v do klat 

śmy naazych czytelników n przy· 1>iątych, szóstych t siódmych trwac' . 
gotowanlach Wydz!a.lu OiwJaty będ11 do 3 lutejlo Joprócz sobót) 
związanych ! otwarciem w Łodzi od 11odz, 16.30 llo 21, a w nledrle· 
szkoły niedzie!nel dla doro.słych. le od 11odz. 10 do 12 w Szkole 
Zajęcia w tef ukole roz.poczną 3ffl Pod.tawO<Wel nt 90 przy ul. Zlelo-

20 słyc:tnla br. będ:tłe pa
młętn,ą dat!\ w rodzinie Hor
tyńsklch. W tym właśnie 
dniu Marta Hortyńska uro- ' 
dziła siedemnaste dziecko - ' 
szósta córkę. To wydarzenie 
miało miejsce w Kamienni-i· 
ku (woJ. opolskie). Trzy łO"' Lepszym. 17.00 (L) IV audycja z ankiet<:, opJnill zakładu pracy ze 

cyklu: „Zapomniani poeci Lo- Sroda, 2.'ł stycznia stwierdzeniem c1asu pracy w za· 
dzi". 17.15 (L) Kaiejdoskop mu- Godz. 19.00 Film pt. „Przygo- wodzie oraz 2 fotografie. 
zyczny. 17.40 (L) Audycja aktu- dy dobrego wojaka Szwejka", Kandydatów obowiązute pgzamln 

alna. 17.50 (L) Młodzi muzycy Lódzk' Klub Tcletilmowy Odeon, konk;ursowv i matematyk!. Przyjq
. 1 

1. B b · cle na studia eksternistyczne u•a
przed mikrofonem. 18.10 (L) Film f~bularny P~· _,.A 1„ a a 1 lletnlone jest o:! o•ląqnięć kandy· 
Lódzki dziennik radiowy. 18.35 czterdz1e~tu rozbóJm~ów dozw. data w pracy zawodowe! oraz stop 
Muzyka i aktualności. Hl.OO Pio od lat 18. Gra zespoi Meloma- nla opanowal!!a dyscypliny specJa· 
senki• radzieckie. 19.10 „Wicczo- nów. llzacyJneJ IW obr11n&J specja.łnojcl), 

4 DZIENNIK ŁODZKI nr 19 (3165> 

3 łuteiro. nej 32. 
Jak bardzo była potn:ebna po-

dobna ukola, śwladc111 liczne za.

1 
Pnv za-pble naletv o'lca'lAl~ me

pJsy ch~tnych, którzy z rótnyc!I tryką urodzenia i -er>tDAłnłe łwła 
'l>Owodó'W nie mieli możności n- dectwo szki»ll.6. -
końcienł11 n.koły pocbtawoweJ, 

:ist- wznieśli więc teiro dni•. ·.· 
Hortyńscy: za zdrowie naf- , 
młoduej latorośli, za ,,de
biut wybor<'ZY" najswszeJ 
18-lt'!tnleJ córki oraz za JIO"' 
myślno§ć nanego kraJn. 
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Już w styczniu 

łódzcy harcerze 
111yślą o lipcu 
Za oknem śnieg i mróz a 

u łódzkich harcerzy jest.„ 
lato. Oczywiście to półrocz
ne wyprzedzenie kalendarza 
Wiąże się n ie tyle z aurą, ile 
z planami Łódzkiej Chorą
gwi ZHP. Zdradza nam je -
druh Jerzy Kasprzyk, ko
menda.nt Ł. Ch„ zastrzega
jąc się jednak co do możli
wości ewentualnych zmian 
niektór:vc-h projektów w tra
kcie pracy. 

PRZYGODA CZEKA.„ 

nych przez szkoły l zakłady 
pracy - mówi druh Kas
przyk. - Młodzież znajdo
wała na. nich wszystko przy
gotowane dla siebie, łącznie 
z łóżkiem do spania.„. 

Na 100 osób było 8 osób 
personelu etatowego. W ten 
sposób pozbawiono mło
dzież tego, co najbardziej 
lubi: samoclzlelności i przy
jemności UCZCl!itnictwa. w 
„wielkiej przygodzie". 

ścl harcerskich) kolejarza., 
milłcjanta, listonosza itp. A w 
Komendzie Chorągwi w Ło
dzi rozpocznie się wkrótce 
systematyczne przeprowad7.a 
nie tzw. próby dla drużyno
wego, w zakres:e jego umie 
jętności instruktorskich. Do 
próby mają stanąć wszyscy 
drużynowi. 

Na koniec ciekawostka. 
Korzyst.ając z p_.>bytu w 
Warszawie przewodniczące
go SFMD - Bruno Bernanie 
go ZHP zamierza omówić z 
nim udział grupy harcerzy 
polskich w VI Festiwalu 
Mlodzieży w Moskwie. 

L. G. 

Mrożone owoce 
cieszą się 

dużym powodzeniem 

w Łodzi 
Os,talnlo w łódzkich sklepach 

owocowo-warzywniczych ukll7ały 
IU4l świetne mrotonki jak: truskaw 
kl, śliwki, ja11ody, 11roszek itp. 

Największym popytem cieszyly 
się truskawki mrożone. W bm. !o
dzianie 1iedll ich aż 7 ton . Obec
nie odczuwa sią ich brak, a ciągle 
trwają po•zuklwania tych smako
witych owoców, 

Przedsiębiorstwo „Owoco I 'Va
rzywa" nucllo na rynek jeszcze/ 
1,5 ton jaqód czarnych z cukrom 
w cenie IO zł za karton (1 /5 kgl, 
0,5 ton tliwek-wę~:erek w cenie 
8 :zł za 1/5 kn oraz 1 tonę fas'lli, 
800 kq qronlrn i tylet ogórków. 

A n11 truskawki musim'' pocze
kać. Za mies!tc będ1t świeże ... w 
doniczkach. (lg) 

,,I OD"D Musi być 
: ' ~ . „podsta~a 

prawna 
W domu był niezwykły 

bałagan. Brzydko, brudno, 
zaśmiecone. Stan taki trwał 
dość długo, wreszcie ktoś z 
przyjaciół zwrócił gospoda
rzom uwagę, że· coś niecoś 
mogliby posprzątać. Odpo
wiedzieli, że właśnie o tym 
myślą 1 wkrótce przystąpią 
do przygotowywania pod
staw prawnych dla akcji u
porządkowania wyglądu 
estetycznego mieszkania. 

Przyj.:iciele postukali się 
znacząco w czoło życ7ąc po
wodzenia. Kilka dni później 
odwiedzili gospodarzy - za
stali tę samą sytuację. Gos-

podarze starali się o praw
nika, który by sporządził im 
akt prawny na kupno 
szczotki, · 

• • • 
W grudniu ub. r. pisal~

my 0 nieestetycznych gablo· 
tach z nieaktualną zawarto
ścią propagandową. W od
powiedzi na to kierownik 
Wydziału Kultury Prrezy
dium RN m . Łodzi zakomu
nikował nam co następuje: 

, . Na uroczej ziemi warmiń
sko-mazurskiej, w okolicach 
Spały i na Dolnym Sląsku 
gęsto rozbłysną w tym ro
iku <>IZt1 iska 

D\\'a i pół tysiąca łódzkich 
harcerzy i zuchów ·wyjedzie 
tam w lipcu na obozy i ko
lonie letnJe. Już teraz roz
pocz~ły się w Łódzkiej Cho
~iw:i:w1 pt-zygotowania do t.e.l 
akcji która w br. posiada 
W:V.iątkowy CJharakter. 

Łódzkich harcerzy czeka 
masa wrażeń: w br. otr?:y
mają oni określoną ilość n.a 
miotów l sprzętu kuchenne
go i sportowego, za któ1-y bę 
dą odpowiadać. Satąl 7.0r
ganłzują biwak, wartę, po
prowallzą prace porządko
we i gry. Sami będą. nawet 
gotować f tylko wyjątkowo 
drużynom przydzieli się„. je 
dną. kucharkę. 

Jak oezy~·zczae Dłta§ o? 

„Sprawa usunięcia z ulic 
miasta szpecących je gablot, 
plansz, plakatów itp. pozo
staJe Oil dłuższego czasu tro
ską wYdziału. 

W chwili obecnej przygo
towuje się podstawę prawn~ 
dla akcji generalnego upo
rządkowania wyglądu este-. 
tycznego miasta". 

Plany w tym zakresie o
:prą się o moone podstawy 
f i'l1anso\\'e, bowiem 'Łódzka 
Komenda Chorągwi ZHP ma 
otrzymać od Wydziału O
światy około miliona zlo
tych na organizowanie obo-
2Ów 1 kolonii. 

- Obozy harcerskie będą 
11fę różnić zasadniczo od do 
tychC7.asowych, orga.uizowa-

Mniej chloru 
\'I wodzie miejskiej 
1 

Od pewnego czasu łodzianie 
tnogli zaobserwować, że woda 
tni-ejska nie jest już tak silnie 
chlorowana jak przedtem. Stalo 
sic: to na skutek zmniejszenia 
dawki chloru ua życzenie ło
dzian, w imieniu których wystą
pił do Stacji Sanitarno-Epide
tniologicznej ~ Zarząd Usług 
:Komunalnych. 

Jak nas informuje Stacja 
San.TEpid., obecnie z..awartość 
C'hloru w wodzie waha sic: od 
0,05 do 0,2 millgramów na litr, 
podczas gdy przedtem ilość 0,2 
mig na 1 litr określała najmniej 
szą zawartość chloru. (k) 

W faki sposób ograniczo
ne wydatki umożliwią wy
ja7.d na obozy następnym 
harcerzom„. 

POJADĄ NAJLEPSI 

Las, biwak i woda, weso
ła gromada, wieczory przy 
ognisku i nocne warty.„ -
na tyle przyjemności, rzecz 
oczywista trzeba za.służyć. 

I dlatego o dotacje na o
bóz będą mogly się ubiegać 
te drużyny, które wykażą się 
najbardziej atktywną posta
wą i dobrą organizacją. 
Już w.króke ogłoszone zo_ 

stall'lą konkursy na najlepiej 
i najszybciej ubraną druży
nę (harcerze lódzcy bowiem 
ohcą wystąpić już na defi
ladzie I-majowej w odświę
tnej gali), konkurs na naj
lepiej udekorowaną świetli
cę, izbę ha1·cerską czy lokal 
hufca. Najlepsze drużyny u
zyskają pomoc finansową na 
zorga.niwwanie samodzielne
go oboz,u. 

Warto dodać, że około :?O 
drużyn łódzkich zuchów 
przycotowuje się obecnJe do 
zdobywania pierwszych gwla 
zdek (odpowiednflch sprawno--

Wiadomo, że Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczysz.:cza
nia nie wywiązuje się nale
życie ze S\\1-ych obowiązków 
1 w wywózce śmieci oraz nie 
czystości z posesji łódzkich 
powstają duże zaleglości. 
Niemałą przeszkodą dla 
MPO jest bTak odpowied
nich zsypisk. 
Właściwie MPO dyStPOJ1u,k! 

w Łodzi tylko jedl)ym du
żym 7Sypiskiem przy ullcy 
Telefonicznej oraz ma ze
zwolenie na wy\l\TÓZ śmieci 
do dużych dolów przy Ru
d2kiej Górze. Pozostałe miej 
i;ca wywozu nieczystości i 
śmieci są nie z.lokalizowane 
należycie przez DRN. Zdarza 
ją się wypadiki, że nieczy
stości i odpadki z fabryk 
jak żużel i szlaka wywożone 
_są przez te przedsiębiorstwa 
na „dukle 'zsypiska", tzn. na 
place nie orzeznaczone na te 
cele. W ten sposób ułatwia
ją sobie praoę poszczególne 
przedsiębiorstw.a i zasn·ują 
niekiedy tereny, !które po
trzebne są bądi pod budo
wę bądź teź na cele ogrod
nictwa. 
Następnym niezwykle tru 

dnym problemem jest wy
wózka ziemj z wykopów bu 
downictwa. I tu pan.uje cha 
os. Zachodzi więc koniecz-

lf I PRACOWNICY POSZUKIWANI lfl 
NORMISTĘ do wyceny prac projektowo-ko
sztorysowych zatrudni Biruro Projekt.ów Bu
downictwa Komunalnego w Łodzi. Zgłosze
nia Biuro Projektów Budownictwa Komunal
nego w Łodzi, ul. Piotr;kowska nr 67 front I 
~'~ ~ro pokój nr 23 sekcja kadr. 265-K 

Spółdzielnia Pracy 

INż.-TECHNIKA na stanowisko st. mechanika 
or.az inżyniera-technika na instalacje prze_ 
myslowe branży chłod.niczo-mleeza'1'skiej z 
Praktyką prowadzenia i rozliczenia robót in
wc:-.<tycyjnych rK>Szukuje Zaklad Remontowo-
1'.fontażowy Łódź, ul. Łomżyńska 13-15. 

BUKIECIARKI zat~d~~atychmiast Dyrek
cja M.H.D. Kwiatami w Łodzi, ul. Piotriko
Wska 113 lewa oficyna III piętro. Zgłoszenia 
'Przyjmuje sekcja organizacji i zatrudnienia. 

INŻ. MECHANIKA lub technika z wielole
tn ią praktyką w charakterze k1erO\l\TTlika te
chnicznego zetrudni przedsiębiorstwo usr;o0le
cz.n1one' branży metalowej w Łodzi. W:·maga
r.a znajomość kosztorysowania robót sa!.itar
nych i centralnego ogrzewania. Podanie z ży
Ci(')rysem i odpisami świc;dectw składać w B!u
l'ze Ogłoszeń ul. Piotrkowska 96 pod nr „244". 

INŻYNIERA-ekonom.Istę ze znajomością bran
ży robót instalacyjnych na stanowisko kiero
'.'l.\'n!ka działu techniczno-ekonomicznego za· 
trudni natychmiast Mlejskie Przedsiębiorstwo 
Instalacyjne nr 1 w Łodzi ul. Piotrkowska 17. 

,,MET ALOWIEC'' 
w Łodzi, ul. Brzomwa 11-15, 

tel. 35'7-42, 343-72 

dostarcza 

ELEMENTY oer::zeń 
z własnych materiałów 
jak: 

słupki metalowe, br&m)', sprz4'flła 
ogrodzeniowe z kątownika t statki 
oraz wykonuje: wsulk1ego rodza.Ju 
osłony do maszyn, zabezpieczenia do 
okien, szafy odzieżowe metalowe, 
gala.ntcrfę metalową do la.zienki, wy
żymaczki bezwałkowc oraz różne ro
boty ślusarskie. 257-K 

ność po pierwsze uzgodn ie
nia terenów zwózki, po dru
gie wytypowania miejsc, w 
których będzie można wy
dobywać piasek lub żwir na 
budowle a ró..,mocześnie do
ły te zasypywać gruzami i 
ziemią z budów. 

Na ''K'Zorajszej konferen
cji w Prezydiium RN m. Ło
d:r.i Za.rząd Urządzeń Komu 
nalnych w Łodzi wystą;:iil 
również z wnioskiem, by wy 
wożoną z budowli ziemię 
fom1ować w kopce i górki, 
które zimą mogłyby stać się 
doskonalymi terenami do sa 
necv..kowa.nia i narciarstwa. 

Wreszcie ~tatnU problem 
najbardziej żywotny dla na
i;.zego miasta - to wywO'.ie
nie odpadów chemicznych 
z fabryk włókien sztuczn~,ch 
i soli - z garbami. Te che
miczne niec;zystości nie mo
gą być wywożone. na teren 
Wielkiej Łodzi ze względu 
na ich szkodliwe właśc1wv
śei l dlatego w najbliższym 
czasie po uzgodnieniu 2'. Wo 
jewódzką Ra<lą Narodową 
7.tla,ldzie się poza g1ranicam: 
Wielkiej Ło<lzi tereny, gidzie 
będzie można odpady te wy
wv-zić. 

By usprawnić dzialaln~ć 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania. Prezydium po 
lecilo dzieln;cowym ra<lom 
narodowym wytypować na 

swoich terenach miejsca na 
wywózkę śmi eci. 
Ponieważ z Łodzi wywozi 

s ię rocznie przeszJo 400 tys. 
m3 o~a<lków, problem ten 
st.aje się bardzo r;o0ważny . 
Ilość ta w prz~·szłości będzie 
jeszcze wzrastać i dlategc 
zdecydowano powołać i:pe
rjalną komiBję, która ZllpO
zna się z systemem ni<iZCzc-
nia śmieci i odpadków w wh; 

Jestem teraz dobrej my
śli, tylko zastanawiam się, 
czy prawnicy, 1»rzygotowu
jąc np. mowy obrończe lub 
akty oskarżenia, czekają, aż 
im Przedsiębiorstwo Oczy
szczania Miasta zetrze kurz 
z biurek. 

zo-Ta 

k<izych miastach f zapropo- 1 

nuje odpowiednie rozwiąza- Eugenia Umińska 
nie w Łodzi. 

Największy nacisk Prezy- • H k ( 
diium tY.>łoż:vlo '!la koniec~- I enry zyż 
ność uruchomienia w Łod-.ii 
kap!!.lń piaslm i żwiru pod F . , h • • 
nadzorem prze<isiębior:stv, W I ar m O n 11 
cudowla,nycti., gdyż w ten 
sposób poprawi się 17.aopa- W piątek 2.'l.I. i sobotę 2tU. 
trzenie w materiały budow!u odbędą się kolejne koncerty 
ne, .a ró"·nocześnie powsta.-- symfoniczne w Filharmimii. Dy 
ną możliwości fokowanla rygować będzie nowy kierow-

i nik artystyczny Filharmonii 
dość poważnych ilości śm e Lód?.kiej - Henryk Czyż. Jako 
ci i odpadków właśnie n:a solistka wystąpi znakomita 
tych terenaoh. skrzypaczka Eugenia U1nińska. 

Z naciskiem podkreśloo0 
d ku i . · · W programie koncertu aria z 

W Y? . s.1 •• 2 "? w f,Jerws-ZJ:'m Suity D-dur J. S. Bacha w o-
r~z1e chooz1. t~u ~ ;P<>dme- pracowaniu Grzegorza Fitelber
s1~;e c2y~tośC1 i h1g1eny po I ~a, I koncert skrzypcowy Kuro
sesJ1, gdyz są _to sprav.·y by' la Szymanowskiego i IIl Sym-
towe ogółu m1esikańców. fonia liturgiczna Artura Iloneg-

(Sld sera. 

RADIO nowe do samo· DWA dute pokoje, ku
chodu sprzedam. WiJ.- chnia, rozkładowe, kom 
domość tel. 333-53 fort zamienię na dwa 

W dniu 21 stycznia. 195'7 r. zmarła. 
przeżywszy lat 93 opatrzona św. salu·a.
menta.mi pokoje, kuchnia mni·ei

MOTOCYKL BMW R-12 sze i pokó.i oddzielnie 
I R-75 zamienię na ~a- lub cztery pokoje, kuch 
mochód małolitrażowy. nla małe mające dwa 
Wiadomość Konstantv- oddzielne wejścia. wy
nów. tel. 90 877 G ~odY. ul. Dąbrowskiego 

28 m. 2 
MASZYNĘ do szycia 
damska . .Singer" sprze- \ 

1 dam. Wólczańska 67-11 
oficyna I pietra 846 li( 

S. t P. 

Anna Piotrowska 
z WomJaków 

SAM'.OCHOD marki 
„Tempo" sprzedam. -
Piotrkowska 18!!-lla 

Pagrzeb odbędzie się w dniu 23 sty
cznia br. o godz. 15.30 z domu żałoby 
przy ul. 22 Lipca Z8 na Stary Cmentan 
katolicki przy ul. Ogrodowej, o czym 

czatitę o następującym tk 
UNIEWAŻNIAM ple-I I zawiadamiają pozostali w głębokim 
brzmieniu: „Ruch" To- smu u 

I
„ --------. maszów - Maz. Punkt SYNOl'VIE, SYNOWE, WNUCZKI 

pR_ACA ' spi:-zeclaży _nr_11•_• __ ~---,----llliRiiioiiiiiiniiiiziiiiINiiiiAiii. ____ _ 

POMOC domowa (do
chodząca) Potrzebna. Ja 
racza 15-10 

i<:OBIETA do sprząta
nia na 4 godz. potrzeb· 
na. Żwirki 20 m. 14 

POMOC domowa przv
chodzą,ca do małej ro
dziny - potrzebna. Hi
bnera 9-11 (Zgło~zenia 
od siódmej wieczór). -- ---·----- --
GOSPOSIA przychodz:.1-
ca potrzebna do 2 osób 
Dobre golowani-c ko
nieczne. 'Zgłaszać si<: tyl 

WOLSICA Józefa zamie 51 m 
szkała ul. Niemojcw-
skie~o 1 :zgubiła legity
mację Inwalidzką 

UNIEWAŻNIAM zal(il
bion!\ pieczątkę Jek'lr
ską „Dr Bal Tadeusz 
chirurg 2 stop. Lask" ---------
Z~IJQ'SKI ,Terzy Lóclź, 
Lipowa 42-35 zr;i:ubit in 
deks _wsr_nr_ l22ą __ 
ICROLAK Jadwiga, Cie 
sielska 19 zgubiła legl
tymac::ję szkoln<t nr 22 

PODZIĘKOWANIE 

Dr Danucie Lach-Ogiejm składam serdecz.. 
ne podziękowanie za troskliwą oi:·ie1<ę i v.ry
leczenie po wypa<!ku. Mgr Wanda Swiderek, 
Łódź, Przemysłowa. 36. 664-G 

KURSY KSIĘGOWOSCI 
podstaw I dla zaawan
sowanych. Zapisy: Pol
skie Towarzystwo Ekonc 
micznc. Piotrkowska 179 
godz. 13-l<i. tel. 221-15 

Dr MARKiEWICZ ~ 
cjalista skórne - wene
r:vczne. mocz.ot>lclowe. 
Piotr·1wwska~8 __ 

Zgłoszer.ia przyjmuje dział org. placy i kadr. 
Warunki pl.acy według obowiązujących i:•rze
:i:>'sów w budownictwie. 247-K 

MASZYN~ dziewiarską 
4, 6 lub 7 kupię. Wiado 
mość Szymański, Lódź, 
Nowomiejska 3-16 

ko wieczorem po godz. 
7, Piotrkowska 133-9 SAMOCHOD osobowv !" __ ..,. ____ „ POLSKI Związek Moto-

czterodrzwiowy sprze- I LOlif •LE -, rowv w Lodzi ul. Piotr- LEKARSIUE 

Dr nOżYCKl 9J)eejali
sta akuswrli. chorób ko 
biecych. niepJOC:.ność. -+ 
Piotrkowska 33. C:i:war
~ósta ~_g 

dam lub zamienię na .!!... kowske 183 przyjmu;c 
motocykl z koszem. znpisy na kursy samo-
Wiadomość Próchnika 3 DWA pokoje, kuchnia chodowe - motocyklowe 
u dozorcy 850 g z wygodami zamienię dla amatorów oraz na 

Dr KUDREWICZ soecia 
lista wenerycz:ne. skórne 
8-9.30. 3-5. ulica 22 
Lipca 4 

ELEKTROKARDIO
GRAF zdięci a ~:-ca (pel 
na taśma). P '. otrkowska 
157. fr<llllt .l(<)dz. 17-19 

STOPNIE, posadzki, okładziny ścian, lady do 
sklepów, płyty prądo-odporne oraz inne pra
ce z zakresu prac kamieniarskich wykonuje 
WTaz z montażem Zakład Kamienia Budowla
ne~o w Łodzi, ul. Cment.arna 12. tel. 261-46. 

MASZYNĘ trykotarsk~. 

czwórke albo piątke ku 
plę. Oferty Biuro Ogło
szeń Poznań. Swierczew 
skiego 3, dla „1466ti" 

LOŻYSKA toczne (kul
kowe sztyWne ! stożko
wo-rolkowe) zagramcl

na dwa ;Jokoie osobno kursy doszkalania z 
z wygodami. Oferty Biu przepisów ruchu d~ogo
ro Ogłoszeń Piotrkow- wego dla kierowców za- ----------
ska 98 pod „B27" wodowych 224 K 

FELCZER homcoPata. 
Marcelak Adam, wątro
ba. kamica żó:ciowa. ho 
mo:-oidy, egz"'ma. wene
ryczn{', wicie innych 
chorób. Narutowicza 31 
m. 14 8455 G 

1c oGtoszENIA DROBNE . m ne o wymiarach ·od ----------
62X25Xl7 -Io 190Xl05X MIESZKANIE pokój, ku 
36 sprzedam. Wiadomość chnia, przedpokój samo 
Lódź. Chojny, ul. Ti:-e- dzielne, I piętro, śród-I fłlERUCHOMOŚCI I I K~'!! 1 SPRZEDAŻ 1 
backa 73-2 744 G mieście. zamiertlę na 

l.A.,, Oln'ód, staw, i; km 
Od Lasku przy szosi_e 
orez. plac w Sokolni
kach ta"'.liO sprZ('d~ni. 

FRAKI i cylindry zak11- I 
Pi Państwowa Opere*ka 
w Lo<;lzi ul. Piotrkow- SIATKI drucianej do 

mieszkanie posklepo~e 
KREDENS i inne meble 1 w eentrum. Of.erty Brn
sprzedam. Mickiewic7a 1 ro O!!loszef1 Piotrkow

ska 243 848 G klatek dla hodowli zwie 
a Wiśniewski tel. 329-30 I ska 96 pod „8~~--

. I PO.KOJ, kuchnia (Grot-
':reI. 260-13 862 G SZELT,A.K naturalnv z 
0Gltl'.)J) 1.1124 m (w oaczek zagrRnicznvch 
tYm staw i letni domek) kuni<;!. Łódź, Nowotki 15 
"'1 Kochanówce, dzielni (sklep farb) ___ 874 G 
ca_ willo~a sprzed;im. SAMGCHOD osobowy 
'W1adomośc tel. 284-99 DKW kupię. Oferty pl
l>OM (willa) w stanie 311

1 

semne wraz z c~ną skł:l 
;~wym z nlaccm l.674 Pl d~ć Biuro O~los?.eń -
... w. sprzedam. Wiado- Pir>1rkowska nr 96 ood 
lbeść Stokowska 12 -855" . 855 g 

rzat futerkowych sprze !SAMOCHÓD malolitra- niki, 6 minut od stacji) 
dam większą Ilość. iowy 4-osobowy SJ?rze- J zamienię na podobne 
Lódź :1%?romskiego fl5 dam„ Cena 14 ~ysięcy, I lub większe w Lodzi. 

·· Lódz-Ruda, Pab1anidn, 

1 

Ewent koszty remon•u 
m. 26 866 G Hoffmanowe~ 20 zwróce. Teh.._j>.2-_72 __ 

P1ANINO czarne sprze I MOTOCYKL „Ardie" z SAMOTNY - solidny po 
dam. Więckowskiego 4 koszem na chodzie sprze l s.zukt~je pokoiu su~loka 
m. 18 part~r. prawa of! . torsk1e~o. Zirtcszema ul. 
cyna, Oglądać od ew- dam. Zachodnia 6\l m. 3, 7.ar7.ewska 31>-23 dla 
dziny 16 855 g Grabiiki . 860 g W. N. 

ZAPISY na kursy ~te
nografil. maszynopisa
nia. zespół usługowy ste 
nografowanla. oisanla 
na maszynach. powiela 
nia - zg!oszenia Piotr
kowska 83. tel. 306-46. 
Pl. Zwycięstwa 2. tel. 
278-16 141 K 

KURSY hartu ręczne
go, malowania na tka
ninach, kroju i szyci:.\, 
dziewlnrstwa i tkactwa 
r ., czne go. p~zczelarstwa. 
hodowli zwierząt futer· 
kowych. Zapisy przyj
m uic Osrodek ZDR -
Lódź. Andrzr.?.la Stru
f!R 4 tel. 217·19 W '!OdZ. 
11-18 251 k 

Dr TEMPSKI speeiali
s.ta skórne. weneryczne. 
włosów. moczoplciow0 
9-10. 15-19, Piotrkow
ska 114 615 G 

!!!!2!522!2 - --- --
silników l 
2,2 - 3 kw. 2800 - 30110 obr.Jmin. 
2207380 wolt Z A K U P I 

SPÓŁDZIELNIA PRACY „B E T O flr' 
Łódź, ul. Piotrkowska. nr 201. 

. 8ZIENNIK ŁÓ.Q,ZKI nr 19 (31G5)5 
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Oby wiodło lepiej 
Sprawv do uporządkowania 

1m Czego oczekujemy od zebrania 
mistrzem 
SUPEŁ 

lodzi Sekc·i larskiej G KF w ping- pongu 

Wyznaczony już został termin walnego zebra'flia 
sprawozdawczo-wyborczego sekcji kolarskiej GKKF. 
Wiemy, że na tym zebraniu komisja organizacyjna 
Polskiego Związku Kolarskiego zgłosi wniosek o re
'1ktywowanie PZKot. 

Walne zebranie PZKol od
będzie się w nadchodzącą so
botę i niedzielę w Warsza
wie. Zebrało się wiele aktual 
nych spraw do omówienia i 
niewątpliwie w czasie dwu
dniowych obrad głos w dy
skusji zechcą zabrać przed
stawiciele wszystkich, bez. 
wyjątku, związków okręgo
wych. 

S po.śród 130 zawodników 
zgło.szC'l"lych do m istrzostw 

ping-pongowych Lodz:i wyło
nieni zostali najlepsi. Mi
strzem Łodzi zostal ponow
nie Su.peł ze Startu. Dalsze 
miej,sca zajęli: Czerwiński, 

Kolarstwo 
w Polsce 

Zespól hokejowy I.KS bez powodzenia, Jak dotąd, startuje w roz· 
grywkach l-ligowvch. Na zdjęciu: łodzianie prezentują się publicz

ności przed meczem z katowickim Startem. 

jest, obok 
pliki nożnej, 
naj.popular
nie}szą ga
łęzią sportu 
i trzeba o
biektywnie 
stwierdzić, 

Zagraniczne kontakty 
hokejowei reprezentacji Polski że pod wzglę 

dem maso
wości zrobi

Nasi hokeiści nie mogą na
rzekać w tym sezonie na brak 
kontaktów zagranicznych. Re 

Klub tenisowy 
powstaje przy Prezydium 
Rady Narodowej 

Z wielką radością powitaliśmy 
wi.adomo.ść, ie w Łodzi ma po· 
wstać samodzielny klub teniso· 
wy. Inicjatywa powołania do ży· 
cia takieq<> klubu zrodziła się 
wśród dzlalaczv sp-ortowych do
tychczasoweg<> Terenowego Koła 
Sp<>rtowego „Spa'J:ta'" przy Pm. 
zydium Rady Narodowej. Koło 
to w ubiegłym sezonie przeja· 
wiało wiele inicjatywy i posiada 
sp-oro zdolnych działaczy sporto· 
wych . Nic więc nie stoi na prz.e· 
szk.odzie, by przekształcić koło to 
w samodzielny Klub Tenisowy. 

Inlcjutorzy p<>wołanla do życia 
Klubu Tenj,soweq<> zamierzają P<> 
nadto propagować sporty po.krew 
ne tenisowi. 

Zebranie C"Złonków Koła Tere
noweqo „Sp-arty"' odbędzie siti 
24 bm .. o qodz. 18, w le>kalu przy 
Al. Kościuszki 57. 

Yves Montand 
na Torwarze 
Słynnego francuskiego pio

senkarza Yves Montanda od
wiedziła grupa przebywają
cych w Warszawie łyżwiarzy 
węgierskich. Artysta w !ler
decznej rozmowie oświadczył, 
że ma zamiar odwiedzić w 
marcu ich kraj, gdzie chciałby 
wystąpić bezinteresownie w 
kilku koncertach. 

Sympatyków Montanda I ml 
łośników łyżwiarstwa figuro
wego zainteresuje zapewne 
wiadomość, że artysta obiecał 
odwiedzić węgierskich łyżwia
rzy podczas ich występu na 
Torwarze. 

pre-zentacjl, przygotowującej 
się do mistrzostw świata w 
Moskwie, zapewniono wiele 
spotkań z bardzo silnymi prze 
ciwnikami. Zaledwie przed kil 
ku dniami nasi reprezentanci 
wrócili z ZSRR, a już w pierw 
szych dniach przyszłego tygo
dnia wyjeżdżają do NRF, 
gdzie z okazji TygQ.dnia Spor
tów Zimowych w Ga-Pa spot 
kają się 3 lutego z reprezen
tacją NRF. Na ok. 10 dni 
przed rozpoczęciem mistrzostw 
w Moskwie reprezentacja wy
jedzie do ZSRR. Rozegra ona 
tam cztery spotkania towarzy
skie z hokeistami radzieckimi 
w Lenir..gradzie, Gorkach, 
Elektrostalu oraz Moskwie. 

Przed wyjazdem 

torowców do Berlina 

Sprawdzian formy 
na rolkach 

Kolarze „Startu" l „Tramwa
jarza" zapowiadają ciekawą Im· 
prezę kolarsk'J. Będą to wyścigi 
na rolkach w sali „Sparty" w 
Helenowie, w 1<11>ot11, 26 bm., o 
godz. Ili. 

Jak sle dowladu1emy, w pierw 
szej połowie lutego kilku na-1 
szych najlepszych torowców ma 
wziąć udrldl w llliędzynarodo· 
wych wyścigach w Berlinie. Dla 
olch sobotnią Impreza będzie 
sprawdzianem formy. Startować 
między Innymi mają: Grundman, 
Plodzlszewskl. Ulik, Borucz, no i 
kilku młodszych zawodników. 

Prawde>podobnle w ramach tej 
Imprezy zorganizowany zostanie 
równleł wyjclq dla trenerów z 
udziałem Pietraszewskiego. Sały· 
QI I Gabrycha. Ponadto wystąpi 
zelfJIÓI gimnastyków przyrząd<>
wych I parlerowvcb. Będ:tie na 
co popatrzeć, a „Tramwajarz" o
biecał przysłać swotą orkiestrę. 

liśmy bardzo wl~le. Może 
nieco gorzej przed.stawia się 
sprawa poziomu, ale i tutaj 
są do zanotowania piękne re 
zultaty. Ambicje nasze są je 
dn.ak macznie większe. nale
ży więc spodziewać się, że 
po uporządkowaniu spra.w or 
ganlzacyjnycb przyjdzie C23.S, 

że i kolarze nasi zdobywać 
będą w przyszłości, jeżeli nic 
złote medale, to przynaj
mniej cenne punkty na lgrzy 
skach Olimpijskich względ
nie mlstrwstwacb świat.a. 

Do zebrani.a, n.a którym re 
aktywowany zostanie Polski 
Związek Kolarski, przywią-· 
zujemy wielki.e znaezenie. 
Wypowiadamy się za reakty
wowaniem tego związku. Cho 
dzi tu bowiem przede wszyst 
kim o włączenie do pracy wy 
próbowanych jnż działac-iy 
sportowych. Na czele lromi:!.-ji 
organizacyjnej stanął inż. Fe 
liks Gołębiowski, :znany w 
całej Polsce działacz: kolar
ski. 

Wsporrmieliśmy tu o inż. 
Gołębiowskim, ałe trzeba 
stwierdzić, że i w terenie wie 
lu jest takich działaczy, któ
rzy w swoim czasie odsuni~· 
ci ZQStali lub sami się od-su
nęli od pracy społecznej w 
sporcie, a h.-tórzy obecnie bę
dą mogli do niej wrócić. S't<l 
nowczo za mał-0 mieliśmy w 
sekcji kolarskiej GKKF lu
dzi pracujących społecznie. 
Okazało ~ię, że aparat urzęd
niczy nie zawsze mógł dopiąć 
właściwego celu. 

Chcąc pracować w sporcie 
kolarsk>m, trzeba przede 
wszymkim lubić ten sport i 

Erich Maria Remarque (9J - Trzy dni to i tak długo - powiedział 
Immermann. - Dam ci dobrą radę, Sauer. 
Za trzy dni śnieg na cmentarzu opadnie i 
będziesz mógł się tam dostać. Wtedy przy
niesiesz kamienny krzyż i osadzisz go tutaj. 
Uspokoi to twoją służalczą · duszyczkę. 

• • Czas zyc1a . , . . 
1 czas sm1erc1 

- To wszystko, co masz do powiedzenia? 
Karna kompania ... ty nieuświadomiony cym
bale! - Nagle ogarnęła go wściekłość. -
Tam byli lepsi ludzie niż wy tutaj. 

- Osadźmy wreszcie ten krzyż - powie-
dział Graeber. 

Immermann odwrócił się. 
- Ach, nasz urlopnik. Jak mu się spieszy! 
- A tobie by się nie spieszyło, co? - spy-

tał Sauer. 
- Ja nie dostanę urlopu, przecież o tym 

wiesz, ty gnojku. 
- No chyba. Bobyś nie wrócił. 
- Może bym i wrócił. 
Sauer splunął. 
Immermann zaśmiał się pogardliwie: 
- Może bym nawet zameldował się z po

wrotem na ochotnika. 
- Tak, może. U ciebie i tak nigdy nlc nie 

wiadomo. Gadać to ty potrafisz. A kto wie, 
jakie mas"Z tajemnice. 

Sauer podniósł krzyż. Zaostrzonym koń
cem wbił go w ziemię i kilka razy uderzył 
łopatą. Krzyż zapadł głęboko. 

- Widzisz: - rzekł do Graebera. - Na
wet trzech dni nie ustoi. 

- Rosyjski krzyż? 
- Czemu nie? Bóg jest międzynarodowy. 

A może i on już nie? 
Sauer odwrócił się. 
- Ale z ciebie wesołek! Naprawdę mię

dzynarodowy wesołek! 
- Stałem się nim dopiero. Stałem się, 

Sauer. Dawniej byłem inny. A z krzyżem to 
twój pomysł. Sam to wczoraj zaproponowa
łeś. 

- Wczoraj! Wczoraj myśleliśmy, te to 
Rosjanin, ty krętaczu! 

Graeber podniósł łopatę. 
- Idę. Chyba już skończyliśmy? 
- Tak, urlopniku - odparł Immermann. 

- Tak, ·ty wzorze ostrożności! Tutaj skoń-
czyliśmy. 

Graeber nie odpowiedział. Schodził z pa
górka. 

Oddział rozlokował się w piwnicy; świa
tło wpadało tu przez dziurę w pułapie. Pod 
dziurą przykucnęli czterej żcłnierze i grali 
w skata na pokrywie skrzyni. Kilku innych 
spało po kątach. Sauer pisał list. Piwnica 
należała prawdopodobnie do jakiegoś bonzy 
partyjnego; była duża i dość sucha. 
Wszedł Steinbrenner. 
- Słyszeliście ootatni komunikat? 
- Radio jest zepsute. 

dobrze orientować się w po
trz:etach młocL:z:ieży. 

Kelinan, Ru
miany, Krzys:k, 
Dworakawski, 
Wyrzykowski. 

Przed reaktywowanym Pol 
skim Związkiem Kola·rskim 
stanie wiele spraw do rozw;ą 
zania Praca nie zapowiada. 
się łatwa, zwłaszcza, że zwią 
zek będzie musiał dbać o za
pewnienie swojej egzystencji 
prze-z zdobycie odpowiednich 
funduszów. Chociaż kolar
stwo w Polsce jest ba.rdzo po 
pularne, nie należy zapomi
nać, że większość wyścigów 
szosowych jest imprezami de 
ficyt0<wymi. Na dochody zaś 
liczyć można przede wszyst
kim z: wyścigów torowych, 
których, niestety, nie mamy 
zbyt wiele. 

A teraz kilka słów o Lodzi. 
Wszyscy ci za
wodnicy repre
zentować bę
dą Łódż w in
dyw:dualnych 

Pisaliśmy niedawno, że ma
ją u nas istnieć aż dwa zw1ąz 
ki okręgowe, to znaczy łódz
ki i wojewódzki. Dobrze by
łoby, gdyby nasi d·ziałacze 
wespół z warsrzawskimi kole
gami dogłębnie przedyskuto
wali tę sprawę w stofa:y i że 
by doszli wreszcie do poro
zum:enia. A najlepiej było
by, żeby wszyscy podali oo
bie ręce i stworzyli jeden 3il 
ny związek, który · świeciłby 
przykładem innYIP. 

m istrzostwa.-::h 
Polski 

Województwo łódzkie repre
zentowane będzie przez Kró
likównę z Lechii (Tomaszów) 
i przez 17-letn'.ego Garczyń
skiego z pabi.a:nickiego Star
tu. 

Mistrzostwa Polski odbędą. 
się w Wairazawie w dniach 
8-10 lutego. JA. NI& 

---------------------------------------------------·---------------------------------WAŻNE TELEFONY 
P<>!:(Ot. Milicyjne 253-33 
Pogot. Ratunkowe 254-44 
St'l"aż Pożarna 8 

•. Poznane nocą" dozw, 
od lat 18 g. 16. 18. 20 

Kom. Miejska MO 292-22 DWORCOWE (Dworzec dozw. od lat 16 g. 16, 
Miej&ki Ośr. Infor. 359-15 Kaliski) .. Gdzie jest 18. 20 

Uwaga! Repertuar spo• 
rzadzono na podstawie 
komunikatu Okręgo
weiio Zarządu Kin 

misio" ..• Czerwone tu- P.l?ZEJlWIOSNIE r2'.e
lipan:v" ... Cytryny ro- romskiego 76) „Juliet 
sną w pokoju" g. 15. ta" g. 16. 18, 20 

PALML'1RNIA (Park Z~ 
dlisk;i) czynna godz:.. 
10-18. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22 I MAJA (Kilińskie20 t78) 

t:OWY (Wieck:owskie~o GDYNIA (Tuwima nr 2) .. Ja i mój dziadek" -
15) g. 19 „Swięto Wm Prom-am dla najmłod· dozw. od lat 7 Jt. 15.30 

ZC>O - czynne g. 9-16, 

kelrlda" szych: .. Gdy zapalają 17.30. 19.30 Dyz" ury "'e' 
JARACZA (Ja~cza :m sie choinki" .• ,Historia ROMA "(Rzgowska li4) a !J" • i{ 

g. 19 „Pan Jowialski" o czyżyku". ..Fujarka .,Zuch dozw. od lat 
~ ETKA i dzbanuszek" g. U\. l2 f!.. 16. 18. 20 Piotrkowska 193. Ar-

p'h>iSIT. ~PE~3) Program filmów SOJUSZ (Nowe Złotnol mii Czerwonei 53. Z11i.or 
19 f5 r ~ir a walca„ !\. dolmmentalno - ośwla- •. Zamach na port" -;- ska 63 .. Pl. Wolności, 2, 

· " tow3 ch „Rozbójnik dozw. od lat 12 g. 11, ~owotk1. 91. Rzgow.sKa 
ESTRADA SATYRYCZ- wodny". ..o pewnym 19 :>I. Gdanska 23. 

NA (Trauirotta nr I) nie~ezpieczeństwie" - SWIT <Bałucki Rvnekl AS Al. Kościuszki 48 
I!. 19.!5 ·~~prawa Ko- "N1etope~e". ·:Rareer •. Miłość kobiety" - pełni stale dyżury nocne 
walsk1ego ska kromka filmowa dozw. od lat 18 I!. 16, 

l'llLODEGO WIDZA (Mo nr 4-56" E!. 16. 17 .•. Dla 18 20 DYŻURY SZPITALI 
nluszkl 4a) I!. 19.:lO bel wcielony" do.zw. STTTDJO ffivstrzyckn 1-ll) 
•. Filomena Martura- od lat 18 .!:(. 18. 20.30 •. Otello" dozw. od lat Polot.nlctwo: Polesl~ 
no" MLODA GWARDIA (Z\e 16 E!. i7. 19 Szpital im. dr Maduro-

..PINOKIO„ (Kopernika tona 2) •. Niedokończo STYLOWY (Kilińsklei:o wicza. ul. Krzemienie-
16) nieczynny na opowieść" dozw. 123) .. Ich troje" do.z:·""'· eka _5. Srót]mieście. Sta-

•. AJtLEKIN" (Plotrk?'?- od lat 12 .!:(. „ 14. l'I, od lat 14 .!:( •• 16 •. 18. 20 rom.1e.iska I Widzew -
ska 150) g. 17 „Dz1k1e „Ostatni most dozw. TATRY (Sienkiewicza 40) Szpital 1!11. d_r H. Wolf, 
łabędzie" od lat 14 g. 18. 20 •• Nikodem Dyzma" - ul. l..ag1ewmcka 34-3~, 

PARIS SUR GLACE - MUZA (Pabianicka 179) dozw. od lat 16 g. Cht 1°Jimn:v i CRu~ia S-kł SdzPl-
1 · · z 15 .„ 18 20 l"' a · une- · o ow-.1:(. 19 (ha a gportowa ,.Maz dla Anny ,ac- . ....,. • · " k:" 1 l c "e-SI ł 

Widzew) cheo" dozw. od lat 18 WISt.A (Tuwima ~r 1) ~o':s.klej "t5. ~~łutyc ~ 
- g, 16. 18. 20 ,.Droga na ~cenę I!. Szpital fm. dr H. Jor-/li łJ ZE A PIONIER fFranclszkań- (9.30 oraz film doku- dana. Przvrodnicza 7-9, 

MU'lEUM SZTUKI <Wie sk~ 31) „Krwawa dro mentalny), 12.10. 14, Chirurgia: Szpital Im. 
ckowsk!ego 36) czynne ga dozw. od lat 14• 16• 18• 20 dr Sterlinga. ul. Ster-

g. 16. 18. 20 WOLN~C (Przybyszew linga 1-3. 
2· ~15· A POJ,ONIA (Piotrkowska ski~o 16) „Przepra- Interna: Szpital tm, * 11(,1 N.,... • 67) „Puccini" dozw. wa" dozw. od lat 12 N. Barlickiego. ul. Kop-

od lat 12 IL 9.45. 12.15, g. 16. 18. 20 cińskie!:(o 22. III Klin. 
BALTYK (Narutowlc-ia 14.3-0. 16.45. 19. 21.15 Laryng-0Jogia: Szpital 

20) „Czerwone I czar- . V\-'t..OKNIA.RZ (Pr6chnl: im. dr Piro~owa, ul. 
ne" dozw. od lat lf. POKOJ CKaz1mlerza 6) ka 16) •. Czerwone 1 Wólczańdca 195. 
g, 10. 14. .,Człowiek •• Płomienne serca" J!. czarne" dozw. od la! Okulistvka· Szpital 
na tone" dozw. od lat (13 oraz film doln.jfen 16 .!:(. 10. H. 18 Wojskow)·. 

0

ul. żerom-
12 ~ 18, 20 talny). .,Włóczęga - ZACHĘTA (Zgierska 26) skie20 113. 

- Co za świństwo! Trzeba je naprawie. 
- To napraw je, osesku - odezwał się 

Immerma.1n. - Człowiek, który o nie dbał, 
stracił głowę przed dwoma tygodniami. 

- Co się popsuło? 
- Nie mamy już baterii. 
- Nie ma baterii? 
- Nie. - Immermann spojrzał irc>nieznie 

na Steinbrennera. - Ale może będzie grało, 
jeśli wsadzisz sobie druty do nosa, zawsze 
miałeś głowę naładowaną elektrycznością. 
Spróbuj. 

Steinbrenner od~arnął włosy. 
- Są ludzie, co zamykają pysk, dopiero 

gdy go sobie solidnie poparzą. 
- Nie mów tak tajemniczo, Maks - od

parł Immermann spokojnie. - Już mnie 
sypnąłeś kiika razy. Wszyscy o tym wiedzą. 
Gorliwy z ciebie chłopak. To ci się chwali. 
Na nieszczęście jestem wybornym me<:hani
kiem i dobrym erkaemistą. Tacy są tu w tej 
chwili bardziej potrzebni niż ty. Dlatego ci 
się nie udaje. Ile ty właściwie masz lat? 

- Stul mordę! 
- Mniej wię::ej dwadzieścia, co? A może 

dopiero dziewiętnaście? Mimo to masz już 
bogatą przeszłość. Przez pięć czy sześć lat 
polowałeś na Żydów i zdrajców narodu. 
Moje uznanie! Ja mając dwadzieścia lat po
lowałem tylko na dziewczynki. 

- To widać! 
- Tak, to widać. _ 
U wejścia zjawił się Miicke. 
- Co tu się znowu dzieje? 

Nikt nie odpowiedział. Mikkego uważano 
za skończonego durnia. 

- Pytałem, co tu się dzieje . 
- Nic, panie feldfeblu odparł Beming, 

który siedział najbliżej. - Roz:mawialiśmy 
tylko. 

Mikke spojrzał na Steinbrennera. 
- Czy coś się stało? 
- Przed dziesięcioma minutami nadano 

ostatni komunikat. 
Steinbrenner wyprostował się i rozejrzał 

wkoło. Nikogo to nie interesowało. Tylko 
Graeber słuchał. Karciarze spokojnie grali 
dalej. Sauer nie uniósł głowy znad listu. 
$plący nie przerwali chrapania. 

- B21CZ'tl.Ość! - krzyknął Miioke. - Ogłu ... 
chliście? Ostatnie wiadomości! Uwaga! To 
służbowe! 

- Tak jest! - powledzia~ Itnmermann. 
Miicke spojrzał na niego. Twarz Immer

manna była skupiona i bez wyrazu. Gracze 
nie składając kart od.łożyli je na deskę 
grzbietami do góry. W ten sposób oszczę· 
dz:ali każdą sekundę, aby móc natychmiast 
podjąć grę. Sauer przerwał pisanie listu. 

Steinbrenner wyprę:tył się. 
- Ważne wiadomości! Nadane w .,Godzi„ 

nie Narodu"! Z Ameryk! donoszą o wielkich" 
strajkach. Przemysł stalowy sparaliżowany. 
Większość zakładów amunicyjnych unieru-' 
chomiona. Sabotaże w przemyśle lotniczym. 
Wszędzie demonstracje z:a natychmiastowym 
pokojem. Rząd zachwiany. Ocrekuje się 
przewrotu. (d. c. n.) 
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