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Załóżmy

w numerze •
Opłata

pocztowa olszezona

Stowarzyszenie Czystego Powietrza * Od Aleppo do Doliny
Tajemnice
„Uciekła mi przepióreczka" (przed premierą)
Nowe ciągi komunikacyjne
różnych cen

I zastąp ca ambasadora ChRL wPolsce.

*

*

zapoznaJe się z problematyką

Lodzi i woiew6dztwa

ryczałtem

Na za.proszenie Lódzkiego Oddziału

Przyjaźni

Towarzystwa

Polsko-Chińskie.i przybył wczoraj do naszego miasta I zastępca
ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, radca

Cena

50

ambasady Jao-Koan.

Łódź,

Rok XV

Gość chi1l.ski żywo i.nteresowal .się problemami życia partyjnego w Lodzi, cała r-a.zmowa
zaś upłynęła w nad·ex .!'.•zrdecznei atmosferze.
Z kol-ei rack::a Jao-Koa.n udał
się na spotkanie z zalogą Zakładów Przemyslu Ba·w·e•łni.ane
go im. Armii Ludov.N?j w Rudzi.e, gdz!.e milego gościa [Xlzakladów.
dyrekcja
witala
przedstawici-ele rady ró~(}tni
crej, orga:niz1cii partyjn·ej oraz
Z9.kladowej. Udzial w
rady
spo!ka..'1iu na terenie Z3•kladu
wziął również sekretarz mi-eiKomit·etu Dzielnicoscow-.ego
wego partii - Marian Siik.ora.

zjazdowy załogi Za.!i:tadow un.
Armii Ludowej . o czym wygości.a.
cze1·pując::> i'llformowal
dyrektor zakładów - Kamiń
ski.
pe>poluclnioW godzinach
wych odbyło się spot.ka.nie rad
cy Jao-Koana z pr7r..iwodniczą
cym Prezydium RN m. Lodzi
E. KaźmierczaJci.em, podczas
którego w serdecznej atmo.stera:? omówiono najis:totni•ej.sze
gcspodarki
s-prawy dotyczące
komunalnej nasz,~go miasta.
Wiecz(}r€Jl1 radca Jao-Koa.n
prz~.stawienie „Króoglą"dal
Prz·edmicicia" w Tealowej
trz..e Powsrechnym.

powi.ta;n.iu

Nr 42 (3806)

czwartek 19 lutego 1959 roku

posiedzenia Radv

Zaostrzyć

Państwa

usprawnić walk~

i

Milicji Obywatelskiej, prokuratury

z

serdecznym

gościa i rozmowie z człon.ka
mi Łódzkiegc Oddziału Przyw gojaźni Polsko-Chińskiej,

Wydanie A

z

poludn:iowych ra.dca
dzi.nac h
Jao-Koa.n złożył wizytę I s·ekretarz.owi Komit·etu Łódz!{ie
go PZPR Michali;nie Tatarkówni e-Maj kowski ej.

Gość chiński w czasie zwjezakładów interes-O<Wal
dzan:ia
się problemami produkcyj:nymi
załogi, zwraca! uwagę na szereg spraw żywo interes'Ujących
załog<'). Na skromnym przyję
ciu wydanym przez kierowniprz,edmiotem
ct.wo zakładów,
rozmów by! rn. in. czyn przed

Po

gr

sqdów

i

p. rzestępczością gospodarczą

hamowamie fali pnz:estępczości dawanych towarów żywnoiśoio-. mocy osobom ujawniającym ko' rupcję ; 1>odejmującym niełatwą
gospoda.rczej, która j.es=e w wych i przemysłowych.
klik
W obliczu taJtiego stanu rm- wal1'ę o demaslrnwanie
1957 roku wyk.azywala tend€'ll<Cję
Jest
czy szczególn-ego zmi,cz,sinia na- kombinatorów i złodziei.
wzrostu.
(Dalszy c:ąg na str. 2)
biera przezwycięża.nie w dzialal
Nasilenie pn:estępczości go- ności organów ko.ntroli, Milicji
s1>0da.rczej jest j_edn.ak nadał d.u- Obywatelskiej i pn:>:>:uratury o:ile, znaczna też jest ilość więk raz w dzi.ałalnośei sądów, tych
szych - często dokonywanych istotnych jeS'Z.C7-"! braków, które
pr:7,ez zgrane kl<Hm - a •fe:r, któr><:. hamują szybką i skut-eczną remienie spoJec-zme na pr·es.ję
naa:ażaj<i°
go•sp-Odarprz,estę!)S<tw
wieH':.ie .straty i =kody: nie brak czych, zwlas.zcza nara.żających
w&-ród ni.eh również milion<J<wych mająt•9k narodowy na poważne
afer.
s-tratv.
Organa ściga:n.ia karnego i są
O wiele liczniejsze są przestęp
OLSZ'l'YN (PAP). - 18 bm.
zostały w ubi.eglym ro'..;:u wy rozpoczęła i;dę w 01.sztynle dwudy
stwa gospodarcze innego rodzazwal
narzędzi.e
ostre
w
pcl\Sażone
j.u, jak nip.: drobne krad,z:k~że
dniowa kc·!1ferencja wojewódzka
mienia spol-ecznegQ, róż:n"ego ro- cza.nia przestępczości gospodaT- PZPR, w której udzial bierz "}
od
obowiązującej
postaci
·w
czej
obrada..::h
W
delegatów.
3,38
oraz
dzaju mniejs:re nadużycia
na końca stycznia 1958 r . usta.w y o uczestniczą: cz.lonck Hiura Pobezpośrednio
dokonywalfle
k.on.91.lmem.tów Q\S-zustwa wzmożeniu ochrony mienia spo- litycznego KC: PLA:' g .Jerzy Moszkodę
n.a wadtzle, mierze i jakości sprz,e l-eczn.ego przed szkodami wyni- raw.ski o.raz czl·:>nkowie KU
J.ed- PZPR: Kon.stanty Dąbrowski
kającymi z przestępstwa.
nakże wykorzystanie prz,ep.Joow
E<lm u.n<i Psz,czóikowsiki.
tej ustawy dla s.kutecznej rep1-.e.sji wobec pr=stępców bylo w
ubi·eglym roku nie wyst.arczając•e,
BRUKSELA (PAP). - w ubic- strajkowe pilnują stacji kolcjo- olbok tego pozost.aly w znacznej
mierre nie wyk<Jinane p.rz.epi,s.y .uglym tygodniu rząd bclgijslcl po- wych.
Od 20 bm. ukaże się w sprzeNa znak solidarności dołączyli sta.wy, dające możność zabezpie- daży
strul()Wil zamlmąć nie dosyć rennowy gatunek kawy natuCharlę
z
górnicy
strajku
do
się
południowej
w
townc Iwpałnie
czania na mi<e;niu &prawcy r<J<sz- ralnej - „Santos" w cenie Z40 zł
Belgii, w Za.głębin Borinage. Wla- rol. W środę wieczorem ilość cze1l.
o naprawi'.e:nie za kg. Wprowadzenie tańszego
państwa
de>mość o tych pia.nach rząd.u po- st1·ajlmJących w Bllrlnare, Charle(za.powied'l<iane
kawy
roi I Centre doszła do GO tys. - szkody wyrzą<lz.onej przez prze- gatunku
zagłębie na nogi.
sta.wila całe
Jak stwierdził Sąd przy przeprowadzanej w grudniu
stępstwo.
Wybuchł strajk. Rząd n;ucił p-ru- Jest to połowa i:-órniczej Judno.ści
Najwyż.s•zy, były wypa<l!;ci takie- ub. r. unlanie cen) stało się obce
" wko straJkuJącym policję I siły całej Belgii.
nle motllwe dlatego, że nasz hango interpretowania usta.wy, że del
tandarmcrii. DOS'1:ło do wali<!.
za.graniczny zawarł długolet
belg.ljsklm
za ciężkie przestępstwa go.sipo- nie umowy z Brazylią, zapewniaW parlamencie
Górniey postanowm nie dopoza- darcz;e niektóre sądy wymi.erza- jące dostawy określonych i:-atunśrić ;30llc,il ant wojska d-0 zagłę- Jak donosi agencja. Reutera. bia. Barykady sparaliżowały ruch nosi się na ostrą walkę między ly kary
znacznie niż.srz.e, niż ków tego a.rtylmlu.
drogowy. Komunika~a kolej-owa onoa;ycją komunistyczną t oocja- o!creśl0111e w jej przepisach.
Kawa 0 Santos." będzie w sprze·
katolicko-liberalną
a
?;oirtala również przerwa.na. Stra)- listy~ną
Utrzymujące się znaczne nasi- daży w paczkach po 50, 100 i 250 g
wysadzili w powietrze koalicją rząd~ą. która dysponuku,jący
r"'!'ie w o-pakowaniu zastęp.
na
szyny na dwóch liniach k1>lejo- je wl~kszośclą 38 mandatów. Na lenie przestępczości gospodar- czym.
parlamentarnej frakcji cze.i wskazuje na konieczność
wych: między Brukselą a Pary- żądanie
Nadal także sklepy będą miały
i zacie- w sprzedaży „starą" ka.wę „Sanżc-m I między Mons a Va.leneien- ltomunistycznej rozpoczęła się de- zwiększenia wysiłków
nes. Zerwane 7,ostały również po-1 bata nad sytuacją w belgi}skim śnicuia. współpracy organów kon tos-extra-nrima" w dotychczaso.
P1Iciety przemyśle węglowym.
telefoniczne.
łąe?:enia
troli, Milicji Obywatelskiej i wej cenie 270 zł za kg.
Ceny kawy w lokalach gastroszybszego
Prokura.tury w celu
wykrywania. przestępstw, energi nomicznych nie ulegają zmianie.
czniejszego prowadzenia dochoPrzy okazji warto p<>wiedzieć,
dze1i i śledztw, rygorystycznego jak przedstawia się u nas spoży
stosowania. aresztu tymczasowe- cie kawy. Otóż handel sprzedaje
do aferzystów, jej ok. 200 ton
go w stosunku
miesięcznie, tj.
łapowników i defranda.ntów oraz dwa razy więcej niż przed dwoskuteczniejszego niż dotychczas ma Iaty.
ujawniania mienia przestępców
MOWIĄ DELEGACI LODZI NA z.JAZD:
w celu zabezpieczenia. na nim
18 bm. Ra.da Pańsbwa wy.s-iucha.la spra.woul.ania Prokuratora
G911eraJ.nego PRL - .And.raeja
działalno.ści orgamów
Burdy z
pro\mratury w 1958 roh.-u.
W posi·edzen.iu ucz;es.tDJiczyli:
minister s.prawi.edliwooci Marian
Rybicki, pi-e.rwszy prezes Sądu
prof. Jalfl Wa.siJNa,jwyższ,ego
kowskii, wiceprezes Najwyższ.ej
Izby KO!lltroli Aleksander Burski i komoo.dant Komendy Glówmaj Milicji ObywatelE•kiej gen.
bryg. Rysza•rd Dohieszaik.
W oparciu o zlo.t.one spra:wozda.ni·e i w wynilm ?f'21€-P!"OWadronej dys.Jcu.sji Rada Państwa
stwierdziła m. im..:
l. R<Jtk ubiegły, będĄcy okresem M•lwej stabi1izacji poUtyc.z- \
n.ej i ekO!llomi=nej naszego kra-\
ju, przynL6.sl rów.nież pewne za-

Konferencia
wojewódzka PZPR
W Olsztynie

Borinage w ogniu
*

*
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dla kawiarzy
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roszczeń

JANINA KALINOWSKA - przew. ZL Ligi Kobiet
Wa.sz,e wYISUli!>i.ani.e na Lódzkiej Konferencji Wyborcz.ej Del-egatów 111.a III Zja'Zld. Partii, w którym z taiką
pracujących kobolączk.i
P~ią !>O'I"UJS~i~cie aktualne
biet, oow·octz1, z.e kobiety lód:zJk:ie mogą być zadowo.Jo1ne
z ~u . was na delegata na zjazd. Jalk przyjęliście to
wyrozn1eme?
Jestem na.prawdę wzruszona a jednocześnie zdaję
sobie sprawę z obowiązków, jakie nakłada. na mnie funkcja delegata. Będę się st.ara.la ze wszystkich sił, aby postulaty k&biet pra.cują,cych n.asa:ego miasta. znalazły się
w uchwała.eh zjazdu.
- Jakie te> są postulaty?
Proste i niewygórowane. Nie wymagamy wiele.
Chcemy, aby tam, gdzie to można, życie kobiet pracują
cych uc.iynić lżejsze, aby zdjąć z ich bark dziesiątki
drobnych, ale jakże zatruwających ży,cie udręk. Taką,
codzienną. udręka, jest trwa.ją.cy od lat system sprzedaży.
Aby kupić chleb, mąkę, mleko, cukier, smalec, marga·
rynę czy masło (a więc artykuły których mamy pod dosla.tkiem na rynku) trzeba nieraz stra.oić wiele czasu w
payczekiwa.ń w kolejkach,
sklepie, przejść udrękę
trzeć n.a nieporadną i lekceważą.CĄ klienta obsługę, szarpodania towaru itp.
niedbałego
pać nerwy z powodu
Będę się d<J!Il1aigala, w imieniu kobiet lód.2lk!ich, aby klierownictVl7'0 ha.:n.dlu zaip100Wadziło wreszcie w 6klepach por-z.a.dek:.
PróeZ tego należy poprawić warunki kobiet pracują
cych, 7lWlaiszcza na. noonycll zmićllllach. Czystość, odpowi-cidnie warunki do pracy, gorąca kawa - ina ie sprawy
zjednocrenia prz.9myslu ora11: d~cj.e 2l9k1aidów pracy
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BAGATELKA... 4 MILIONY PLUS BEZPLATNA PRACA
spóldzielc"ZO.ść
Na.gle 1 n~aąpodziiewa!IlJi.e wojewódzka
pracy ,wyprodukowaJ.a "'. os_ta1mi1ch miesiąca.eh ub. rotm
na 4 mln 680 tys. zl w1ęce.i. Nawet bowiem 2lQlbo,wią:z.ania praed.zj.a.zd-O<We plainoQłwaly dodatkową produkcję na
20 ml.n 680 ty.s. u.
sumę tylloo 16 mln zr, a tu nagle Dobra reaJd.zacj.a :r.obowi<11zań ura.towa!a plan roczny.
W br. spóldz;ie1nie pracy woj. !ódz!ct.ego poświęoiJy
spolecznym. Dla uczczenia III
uwa.gę głów.n.ie ozymom
Zjazdu, załogi spó.Jdzi.el'Thi naprawia.ją drog.i, za.drzewia~ą
o~whczne tereny. PraooW1nhcy Spókl.zielni Fry.z;j&ów im.
22 Lipca w Kubnie ofi.aroiwali 77 robocz.odn.i.ówek na budc•wę S'Zkół, pracownicy eoółdzielni .,Żakar<l" w Ko.nstantynowie - 166 robo::zodniÓ"l'lek. W spóldziielni „Meli<l'I"a1nt" w Lod:zi opraoowano w czynie s.polecznym dokumwtatję SZJk.oly. (gr")
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Epidemia grypy w Łodzil
•

500 O nowych zachorowań

•

Ekipy

•

szczepią

Sprzedano 130 mln. butelek syropu
kilka milionów tabletek

nasilenie grypy w
Lodzi o.sdągnęlo takie rozm:ary,
że trzeba już mówić o epidermi
t:ltacja l:lanitarnotej choroby.
zanotowala
Epidemiologic:z.na
wczoraj p!"zeszlo 5 tys. nowych
zachorowań, z tym, że najwtęcej w dziel:n.icach, które grypa
Niestety,

zac.zęla

atakować

najpóźniej,

st~unkowo

dzie1nicach:
Staromiejs.1'3, Bałuty, Widzew i
Chojny. O ile w styczniu za.re10 ty.s. wy:pa.dków
jestrowano
01ł'
grypy, o tyle w lutym do d:nia
wczoraj.s:ze~o już 32 tys. W dalszym cil\gu grypa. atakuje pncważnie mlodmież do la.t 15, Dotychczas 2.3.Dlkn:i.ęto 130 szkół,
że w 40 mk<>łach po
z tym,
f;
J
Służba hezpieczeń!>twa Komen- 7-dniowej przerwie w7.nowi<>no
dy Wojewódzkiej MO w Katowi- już naukę. Niezależnie od tego.
cach aresztowała kilku agentów zamk;nięto 04 klasy, w rozmai. Zwer- tych SZJkolach, a 56 szkól U7.nawywiaduoniamerykańskiego
zostali do pracy szpie
bowani
gows.kicj w maju 19SS r. w Byto- no za zagrożone grypą i przewimin przez współpracownika tego duje się, że w najbliższych
wywiadu - Marg::ret· Polte, oby- dniach :wstaną one zamknięte.
W zwią.zku ze stanem epidektóra przebywała
watelkę· NRF,
w Polsce Jako turystka. Dotych- 1 micznym za.w ieszono na c-zas
h
·t
. t
.• ·
wykazało, że
czasowe śledztwo
areszt.<>wa.nl . przek\\zywali utajo- przeJsc10-wy w1zy y w sz1n a 1ar .
nym pismem na adres w NRF in- · Poo;a tym pał<l'Żono duży nacislc
pun.kei:)
W
szczepienfa.
stanowiące tajemnicę na
formacje
przy ul. .Piotrpansnwową i wojskową. Przy are- s:z,~zepiel1ll1ym
znalezl?no _dowody kowskiej 190 dotychczas zasztowanych
,
OO<
.
rzeczowe w posta.ci srodkow tech
nicznych do tajnopisów. Sledztwo s.zczepion.o ~. eszJo 1 _J. osob.
prowadzone jest pod nadzorem Aby _szczepiema przysp1es~y~,
~rgamzowano ekipy, ktore JezP.1'.9kura.tora w.0Jskowe110.

t\ re8Zl

mUJS•zą ziwrócić większą uwagę.

ł

państwa.

jest wyelimin~wanie z orzecznictwa. przypa.clków nieuzasadnione.i pobłażliwości w st9sunku do
osób win.nych większych przestępstw gospodarczych, konieczne jest ścisłe stosowanie przez
sądy przepisów ustawy o wzmożeniu ochrony mienia społecznego, m. in. również w zakresie
konfiskaty mienia przestępców.
' W sprawach o najpoważniejsze przestępstwa gospodarcze na
przyspieszyć poleży znacznie
stępowa.nie, a gdy za.chodzą · ku
temu ustawowe warunki - sto·
sować tryb postqpowanla doraź
nego.
Skutecznemu zwalczaniu przestępstw gospodarczych sprzyjać
powszechnego
będzie atmosfera
potępienia. ich sprawców, atmosfera społecznej aktywności w
ich demaskowaniu. Wymaga. to
zapewnienia pełnej ochrony I po

tj. w

W dniu dzisiejszym nasz migo3ć zloży wizytę w Komitocie Wojewódzkim PZPR i
Prezydium Woj. Rady Narodowej, aby zapoznać się z probl-ematyką naszego woj.ewództwa.
nastąpi też
W ciągu dnia
zwiedzanie Zakładów Mechanicznych im. Strzelczyka w Ło
dzi, które to zakłady znaczną
obrabiarek
produkcji
część
eks'J)Ort
na
przieznaczo.nych
wysyłają właśnie do Chin.
ły

I

(FB)

dzić będą po zakładach prfl4Y i
W
przeciwko grypie.
szczepić

pierwszym rzucie p<ASta:nowiOrtó
·
9 tys. ooób.
Zar:u\d l:llużby "'drowia w
do
wystąpił
związiku z grypą
mLnhsterstwa o specjalny fundusz przeciwepidem.ic-my w wysokości prz,eszlo milion.a złotych.
Minister.stwo Zcll;owia. przyneklo Łodzi przyznanie tego funduszu, jednakże wysokość jego
jeszC'Ze ustalOłla..
nie została
i poZarząd Służby Zdrowia
zdro-.via
oddziały
szczególne
przy dzielnicowych radach narobią wszystko, aby
rqdowych
zacizE>pić

Z reisu

„Chatki Puchatków"
w śr<>dę
dent PAP

0

godt.. U

uzyskał

korespon-

beZJpośrednie

polą.czenie tclefontc.z.ne z Janusa:em Misiewic2em l Jerzym Tarasi.~.Lczem. Na.si żeglal."2e majdują 9lę <>d 16 bm. w stol!ey portu.gaJ.slciej wyspy Madery _ FUnchal.

zagwarantować opiekę lekarsl1:ą Niestety, W P'unchal spotkali się
zarówno w Ollli z całkowJ·tym nieizrozi.1mdewszystkim chorym
niem i Wr<>gim przyjęciem ze s1ro
poradniach, jak i w dornach.
Aby ułatwić d-0.stanie się do ny tamtejszych wla.d.z portu.galNie otl'zymall zezwotlenia
ski~h.
owh
r
Zd.
lekarza, Zu•ząd Służby
..,_
· na l ą....,,le,
zap()wiad.a dyżury niedzielne w na przeb ywanie
a do
kabiny tele~cmic:zinej udali się w
niektórych poradnia.eh.
Do tej pr>ry a9te:{i sprzedały asyście dwóch miej<;.cowych P-Ojuż kilka m:ilionów różnych ta- ~~jantów
.
.
·
·
przeci.wgrypowych i w
bletek
żeglarze nasi e>świadazylt, że ze
ostatnich dniach 130 tys. flak<>na stano.wis-ko wladlll
. j względu
h
D . k.
·
.
.
z1ę l uruc omienow syropu.
niu od poniedziałku pogotowia ! Madery pragną jaik .naJ&ZybClej
lekowego zamówienia aptek na I Jeszcze w środę w:lecz,orem lub w
leki przeciwgrypowe, rea.li.zowa.- j' nooy - opuścić niegościnny port
w
tym ·
jak twierdzi ł'.,OO.zk' portugalski ·
ne są yspy
ąc na
' pop
· .
.
A
z,
z dnia na 1 KanaryJ.sk·ie. Stamtąd wyru&zyllptek
'arz_ąd
by do os<tatniego etapu pod.ró:i:;y
.{kas)
dzien.
o.a Mart~i·k'-.
.
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Radzieckiego Nowe uchwały i projekty ustaw

Związku

ozycja

na arenie międzynarodowej
p r Z e m o' w Ie
• n 1•e N. S. C h'rus z c z o w a w Tu 1e ł{aciy
Ma się ·
Obecnie niie można rozw.iązy- terytorium NRD, w którego I na.rodOIWi. irańskiemu.
P~cja Związku Radzieckiena arenie międzynarodowej wać probl•2mów międzynarcdo- centrum znajduje się Berlin za- rozumieć, iż będziemy demasko

go

jest ob=.ie taik moona, jak ni- wych przy pollllocy siły zbroj.nej. !chood.ni, przedsięwziętych z lądu,
gdy dotąd. Jeśli róWllrież w przy- Wojna przy użyciu nowoczesn~j morza czy powietrza. Wszelkie
s:złio.śoi będziemy z takim samym bron.i spowodowałaby olbrzymie naruszenie sUJWerenności N ł{D
dos~ownie E!p{)<tka się z należytą odprawą,
~eniem pro!Wadzić nalS'Zą ofiary i znisz=ia
polvtykę .w~ętrziną, a już dziśj we w.sz~ch krajach, nieza- 1bez względu na to, czy zajdzie
n~e ?51ągn~1a. dos.łoWlllJ-e ZidU-, l~ill1J.e od ich poloilenia ~00g;ra- to na morzu, na lądzie czy w
mw:waJą cały SWl~t, to a.uto'l'ytet f1-cznego. Byłoby to wielkie ru.e- powietrzu. Wszystko to powinni
ZWiązku Radzi~kiego na aren1e 11 szczęście dla ludzkości. Doorze uwzględnić pa1I1owie imperialiśm1ędzynarodomei będzie wzira- .zidajemy sob.ie z tego spra.wę i ci.
mówi!
• •
1
podpiszmy
stal jeszc:z;e bardziej - oświad- dlatego apelujemy:
.
.
.~
OsirarzaJą
czyl we wtorek w Tule prne- traktat pokojowy.
W'O'dni~c:y Rady Miini.sitr&w Niektórzy nader wojow.niczy po Chr~z,~zow - iz_ Jest~smy J_ak~:ZSRR I ~·er'WSZY sekreta'l'Z KC litycy mocarstw zachodni.eh_ o- by z·rciidlem „ZLmne~ ;woJny
świadczył Chruszcww - mówią, Lecz_ kto_. w rzeczyw:~st~ci rozKPZR, N:J,ki.ta Chruszczow.
Chru.szcmw ~wiał ~a ~-:- że jeśli kontrola nad dootępem pętuJe „Zl1Illl_ą woJnę 1 _Czy ~en,
roczy.st~ posiedzen;iu Z OK.aZJl do Bsrlina za•chodtniego :wstanie kto pr<'.'~UJe ll~cJę
Repu- neJ :VOJnY , podpi.sarue . traktatu
wręczenia ?o-x:!O.WI tulsik.i~u przekazana Niemieckiej
orc;ieru Lenil!la. Pou-u~l on rue- blice Demokratyczn,?j, to uto.ni- pokoJowego z N.1emcami, prze· · ksztalcerue Berlina zachodni 0 go
d
b. •~·
ktore problemy sytua,,.,1 mię"~·- ·
.
.
.
oo ie ....m rogę przy uzyClil.l
Ją
~„
- z ogrui;;ka ruepakOJU . w wolne
lilJ'.l'()Gób
ten
W
sil zl:m>jlllych.
. .
inarod°"'.eJ·
W 2l':"1ązku z rea.keją, Jaką r'.l-- stwierdzi! p:remier ZSRR - mo- zdemilitaryz.owa.ne rmasto! stwo
jedynie ludzie rzenie normalnych poko1owy_ch
dzll!lcktl.e. prop-ozycje w sprawie gą romumować
~Ima 1 pr?Jekt tr~tatu polro- nie liczący Bię z realnymi fBlk- stoounków, aby każdy kraj mo~l
wywolaly ta.mi. Wiadomo że w NRD sta- rozwijać się wedlug swego uz.na..
JOwegio z ~1emcanu
l!la Zachod.zi.e. Chruszczow .PO- cjonują woiska' radzieckie. I nJi'2 nia - czy też ten, kto prag;n,ie
„z~ą wojnę„ ~
po to się tam znla:jdują, by grać przedłużyć
wiedział:
w kręgle. UsiJują oni na.s za- c-elu przygoto-wan do noweJ WOJe
,
·
· b
· · t
Y osiągnąc sw
oświadczając, że jeśli ny swia oweJ,
straszyć
pre.
~ytal
ce!e1
agresywne
im przeszkodzimy, to zaczną
wówczas strzelać. Każdy jednak mier radziecki.
Nie damy się tym zastraszy..:.
~daj"'. sobi-e spraw:ę, ż.e jeśli ktokolw_iek rozpocznie strzelanmę, Ni·e pragru·emy ma.J.czvc· 1· ru·e za„
~·
tek
al0
•b""~ 1
począ . · mie.rzamy przekracz.ać granic inozi:acz
" '"'." e ""
ństw. Jeśli · ó .ak zoh
W<llJlllY. Ws-zys:tki<f:1, którzy proMARYNARKA HANDLOWA
, e
Je n
pa
buJą pobrzęk:Lwac .szaibeil.ką, ra- ~yc
W LICZBACH
Naj.więk<SZy:m sta•tkiem t01Waro- dzimy: jeśli jesteści<e n.erwowi, staną naruszo.ne nasz_e gr::in:c
WY'm PLO jest tankowiec „Ka- weźci.e zimny pryStZnk i uspo- lUJb graruce naszych s<;>Jusznikóv:°~
sprawy'', a :najm.nieje.zy:m tamdoo- kójcie swe The.rwy. w przeciw- to wów~:z.as me .~ędz1erny m<:,g,i
wlec „Rysy", shużą,cy obecmie do lllym razie może to być niebc..z- I_>O·ZDstac bi~rm. len, kto sptobu
Je narlllSZyc . te g,ranlC'e 1 &łą
a;aopatrywamia w paliwo jedino- piec:zn,e dla św.iata.
Chrius=w wylkazał bezpood- zbroJ'1:1'.l będzie chciał urze·;:zyprzebywają,-cych w porcie.
stek
ru·ektórycn Wlstruc swe zaborcze cele, otrzy
twi=rdzeń
starusllków na- •tawn~'"'c'
Do prawdziwyoh
v
~0
leży mcl'torowliec ,,'Ilraugu.bt" I.Lezą ~
cy 46 lat, a :na.j:mŁodszym s>Vatkiern polityków zach0dn:ich, że jeśli ma druzgocącą odprawę.
jest M/S ze.staną zamknięte drogi lądowe
pr2lecl.slęblorstwa
tego
·w dalszym ciągu swego prze„P0>lainl.ca", zl:ntoowany w Stocz- prowadzące do Berlina zachodmówienia Chru:sz.czow stwier·
i
ni Sziczec.ińskiej.
w rC!ku ub•iegły:m sita'llki Po·!- n ego, to wowc:z.as stworzą oni dził, że również wśród p0lityków
dz1
.
'd .
.eh
Przecież
powietr:zmy''.
SkLoh Llinii Oceanl.c:zmych pr.zewio „most
e
. Z!Wl.J UJą. ~ę 1u
zły ok. 1.420.000 ton różnych t01Wa jeżeli z.ostanie zawarty trak"tat za?"tod.ni
rów, prizaplywa:jąc pomad i.soo.ooo pokojowy z obu państwami nie- ktorzy_ trzezwo ocerua;ą obecną
m>t morsiki.ch. Najszytv.;a;ą jedmo- mieck:i.-ni lub z jed.n ym z nich &ytuacJę.
t -•
·
p
- ·
· edzial Chrtl5
~1ttką bY'ł w roku 1958 llliOWY 10-ty- . oruszaJąC nas ę..,...,.e , &~a;~vę
. :
=z-<YW
.
, ,'POWl
się=ltk M/S „Florlain Ceyinowa'',
pod.ozas Z wiązek · HadZiecki i szereg m wJzyty MaCTll.1.llana w ZWiąU:U
osiągając 15,5 wę:nla
gdy iPnze.clętina s:zytJkość :lmmych nych państw, które walczyły Radzieoklm ChrUJSzcrow oświadprzeciw.ko Niemoom hitlerow- czyl: chętnie :i:>awttamy premiesta.1lk6w 1Wynoslła 11,3 węzlła.
skim, wyrażą gotowość podpis.a- ra i :młn.istra spraw za.granicz.PRACA
Naród nasz jest
nych An.glii.
nia tego rodzaju traktatu
DLA 13 TYS. ROBOTNIKOW
szyblole tam.po upT.zemys!O>Wtie- WÓM:Zas NR~ ~obędzie w~l-:- gośoinny. Jeśli Anglicy jadą do
sercem, aby
otwartym
z
nas
obowiąZK1
i
l.!!Prawruerua
nla ~y:zmy ~rawla, Iż kie
~
p()rozUm.ierue
pr.QIWadzomych tu budo!Wach przy.sługujące P?ństwu surweren ooiąg.nąć
na
·
ro.."!Ila lep.szyć stos··-'·'
"'~""'
do pracy.
bra.k 'Tą.Je
wciąż
.....u zar ó wno nuępos1adainych nemu ' 00 zostanie ~-ara.n
danych,
Wecibug
przez WY'drział zatrudn1enla Pre· ne przez prawo międzynarodo- dzy naszymi ;państwami, jak i
.zydium WRN w R.zeszQwle, w w-0· we..J?late~o też nie wolno ~o- tn'ię<!Zy Zacllodem i Wschodem,
jowói:t1Jllwle mote znaleźć pracę puścic do zaclnyoh zamachów na to my ze swej stIX>ny poprzemy
wszystkie ;po.sunięcia przyczynia
otk. 13 tY15, robotnriików.
ko.
Jest r&wmdeż W0<lmych
W.tele
się do umocnienia po JU
jące
si•ę
miejsc pracy w PGR.
na całym świecie,
PŁYWAJĄCE HOTELE
W zakończeniu swego przemó
ROBOTNICZE
wienia N.i!ltita Chruszczow omósto=ta Rzeo2lna w S!llllid-0m1ewił sstosu:nki radziecko-irańskie.
rzu przy\9tąa>Ha oo produ~cji „ply
Kiedy rząd Iranu - pOWiedziat
wającyoh h011leili" na 12 ooób. Ho,
W jednej 2 ha•l atelier tL!imo- Ch
tele pr=na.cz0111e są dla pra=wzaproipoinowa.
·rUSZCZOW
ników przedslęblor&tw wodnych, we.go w Łodi7JI wśród rMmoo-odm. in. dl.a ol:>sbugi pogłęblairelk i iny.e;i, tajemn!iczych w oaza-eh lai- nam zawarcie paktu o przyjaź
ka rekwdzy>tów, na pO'dwyższem:iJU ni i nieagresji, wysłaliśmy swą
koparak.
w roku bleż. st0C2Jnia wyprodu- dekoracja polroju, uriząd.zonego w delegację. Wiadomo nam oł>ecstylu z okresu pierws,zych lat na- nie, iż pod naciskiem UISA, Anku.je 6 pływających hoteli.
szego stulecia. Na plerwszY'ln planie zagłęb<!.on-a w wie1ktm :fotelu glii i 'l'u!!:cji szach lranu wycoCIBKAWE WYDAWNICTWA
W najba:rdziiej J?-0rącym okresiie ma'ła po&tać coraz to m.nej 4-5- fal swe propozycje w spraiwie
postanowił
zawarcia paktu i
:
przedw.Jarz;dowej nakla- letniej dziewczyn.kl.
dyskusji
Ha- zawrzeć dwustronną umowę miGłoo reżyseilki powtarza:
dam „KSliąź>ki i waedzy" uikazoała
pociągniPUSA któ
publ!ikacja pt. necziko lub Bożen.ko, Malgooiu, litarn
pożyt~zma
się
ra
•
ą z
.. 195~1965 w gospodarce Pol.sfki". IwOl!JJko - podejdź tu bliżej. Pojest to niewlelikiego wtórz, ja.k się nazywasz? Spójrz za .sobą przekształcenie 1ranu W
Właściwie
wojskow~.
bazę
forma·tu albumik, bogato i-lUS<tro- na tę panią, na tego pama. u- ame·rykańską
·wany różnego rodzaju wykresa- śmiechnij się, pow11edz wJe~JZYk, Przy czym szach Iranu twierdzi,
jakoby jaiż Iranowi zagraża
Autorem tej ·zaśpiewaj pi-ooen:kę.
mt, nJanezami itp.
To wciąż jes2lcze trwa selekicja kieś niebezpieczeństwo ze stropozycj1i WY'dawntczej jeM MlLro•r .
__,_
Ra
z
kandy-datek do roli głównej w
&law Kowalewski.
dz.i=n.iego. wier
„Ksl.ążkl I W1edzy" przySiZłym filmie „A.wairutura o ny wiązku
NSJMa.dam
dniach Ba.Slię", który powstaje w łódzkim dzenia te są pozbawione ws.zelukazała się w os.ta-tmi•ch
filanowych kich podstaw. Od wielu lat kraautorów
i.ntcresująca antologia pt. „Wie- ZMPoJe
dza o pracy lud-z>kle.1". Jesit to „Start". A w popularnym już na je nasze sąsiadują ze sobą i przez
zbiór prnc nauke>Wych, m. ln. z terenie atelier pokoju nr :ł2 - nie cały ten okres :t;.wiązek ł{adziecki
zakresu: socjologii, psycholo-~-i, opodal hall, z .zamierającym ser- ~'""'y nie dał ....-.uroclu do oskar"""'"'
:l:ądine sukcesów ,.....,._..
czekają
fi.:z.j.ologii, polityki $l>Ołecznej, o- ce:n
żania go o nieprzyjazny srosuchromy pracy, pedagogLki. Ma.te- swoich pociech mamusie.
Koniec l:>ieżącego tygoctmia przy nek wobec swego sąsiada. Wręcz
zaczerpnięte z najnOIWS'Zęj
r iały
literatury zarówno po!Slkiej, jak niesie ostatemme ro.2JS<trzyg;n1ęcie, odwrotnie,· w o.statnich czasach
i zagranic:zmej dają obra.z WS1Pół- która z „gwia2ld" należących do rozwiązaliśmy w drodze rokowań
I
h d wni j
tni .
c.z.esnej wiedzy o pracy Iudz..kiej, r01c2lpd.ków 1954-55, bęclrzie Basia ,z w! 1
e m ęa
e e is 'eJącyc
po•!1ityJ<i uroczej ksią2Jk! Kornela Ma.kupodstaiwę
&t anmv.iąeej
dzy naszymi krajami spornych
szyńgkiego.
spolec.zmej.
problemów.

politykę, która przyn<>.si
szkodę narodom :l;wiązku Hadziec:kiego i narodowi Iranu,
-wać

•
p roje k lu ie się
drugie tournee

Józe11·ny Baker
po Polsce

18 l>m. opuściła nasz k.raJ znake>mlta artystka rewiowa Józefina
Baker, udając się na tournee do
Hiszpanii. Siedmiodniowe wystęPY wiecznie młodej gwiazdy paryskich music-hall6w uwieńczone
zostały pełnym sukcesem artystycznym I kasowym: 12 jej koncertów, które dala w pięciu miastach
zgromadziło ok. 30 tys. widzów.
Pagart projektuje z<>rganlzowanie pon<>Wnego tournee Józefiny
Baker. Miejmy nadzieJę, te uniknie się tym razem usterek orgatowarzyszyły
nlzaeyJnych, Ja.kle
kilku jej koncerte>m m • in. w
wrac!a.wlu, gdlzle
warszawie 1
w zimnych i niewystępowała
zbyt czystych salaeh, a nawet Jak te> raz miało m!ejsce -: P".ZY
wtórze ryku tygrysow dobiega.Jącego z są.sla!'luJącego z widownią
cyrku.
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okumenty z obozów jeńców
zna leziono w Szczecinie
Cenne ookum~.ty o oboza<:h
jenieokich :znaleźli przed kilku
dniami ;robotnicy, podczas odgruz,owywania budy:n:ku spalOl!le
go w cz::isie woj.ny na Starym
.'.\Iieścle w 8zcze::in!e. .Natknęli
srę oni ina starą szafę. Po otwa:ciu ()l\tazało się, iż zawiera ona
dokumenty z ohozów jenieckicr,
- oflagów i stalagów - dawszczecińskiej.
prowincji
nej
'Wśród zniszcr..onyoh już zębem
cza.su papierów znaj.dują .się np.
deo'.tla.dne ra-porty dzienne dotycząoo ilości jeńców w po.szczegó1nych obozach, z wy.srezególn ie:tiem zmarłych, zaginionych,
przen!.esi0111ych żołnierzy. W raport.ach zanotowane są równfeż
wypadki ucieczek.
Ciekawymi do.Jrumentafni fycia oooz.owego .są gazeNti wydawane przez jeńców. :i!nalezioi:io
m. in. ga-zetkę zatytułowaną „:.la
drutami'', pCl'cllodząca, z dawne-

2 DZIENNIK

ŁODZKI

I

waniem lub sprzedażą nielegalnego spirytusu.
projekt
Uchwalono
Jest to
ustawy paszport-0wej.
akt obejmujący caloksztalt prze
pisów pasz_portowych.
Na wniosek ministra zdrowia,
przy udziale prze<tst&wicieli Cen
tralnej Rady :t;wiązków Zawod.o
wych, Rada Ministrów uchwa.!ila projekt ustawy o zwalczaniu

ze str.

1)

organów Milicj.i Obywatelski.ej,

również

przeciw tym, którzy prześladują
ujawniających przestępludzi
stwa i ich sprawcó:w, jest zadaniem rad na.rodowych i ich organów stawanie w obronie ludzi,
którzy nie godzą, się ze złem i
ujawniają je.
2. ZairYISOW.aiła siię poprawa w
oraz
chuligaństwa.
zwalczaniu
innych przestępstw narusza.jących ład i porządek publiczny,
Na poprawę tę wpl:~lo za.równo bardziej energiczne dziatanie

' SZMERY~

-=-SW/ATA
KOLOR

POMARA~CZOWY
POMOŻE

Bcytyj.skll rzeezintk rząidOIWY poMLnister.stwo Lotnictwa
dał,· że
Cywhlne.g-0 Wle1kie·j Bryłanld posamoło.ty
pomal>OWać
stairwwllio
fluory:ziują
jasnopomarancizową
farbą, celem 2lmnlejszemla n.ie-

c-

bezipieczeństwa

nych.

ko1llzjl powietrz-

etaple poonalowanych .zostanie 15 maszy.n.
W

pl~ym

W STARYM PIECU.„
Hugo (sbn
miejscowości
Oklahoma) spędzają obeen!e miodowy miesiąc 86-letnla p. Lottie
Houle I jej 3ł-letni mąż Edward.
Ten sensacyjny ©wiązek małżeń
ski za.warty został w uble·głym
tygodn:iu. Lottle H01.1le wyszła za
mąż po raz drugll. Jest Ollla wła
kawdami w Oklahoma
ści-cielką
W

City,

DZIECI I ltAK

sitatystykil amerY'kań.
sktch towarzystw ubazipieca:eniowych wypadki zacho.r0<wań na raka u dziool amerykański-eh są o
wiele li.c:tiniejsze niż się pows.zech
nie sąd:zń. W Stanach Zjedinoc.zony-ch umiera na. raka roozm.ie pr,ze
ciętnle 4.000 dzieci p001l'1:ej 15 lat.
CZJterW por6wnan1u 2 latami
dzlestymi liczba zach<>r01Wań na
raka wśród da:ieDl amerykańskich
21wlęk.s,zyla się blisko o 50 proc.
Według

OSLO TO NIE MEDIOLAN
W tych dnia.eh odbyło s-lę w &tolicy Norwegli o<trwaI'cle pielI'WS!Zej
w historii tego kraju stałej opery, pod na2lWą ,,o.pe.ra nor.wesika" .
Na pie!'WISIZym przedSltawlentu obeony był król Norwegii, czł=
kowie rządu I paxłamen.tu, działacze kultury i swtukl.

go_ <?f!agu II w .Anwwalde - w
.
dz1s1eJSZYin C.'h~e.
Przez podpisanie d1WUstron.neW sklad kolegnu~. reda~cyJn_e
go gaz.etki ~chodzili Zlllani ~ś go układu militarnego z USA,
o.siąginąć to, by wojska
pragnie
w Polsce dziennikarze, publiCYamerykańskie broniły jego trości i działacze.
W zn.alezio.nych mate~łach, nu.
podstarań
Dołożymy
niestety, JUZ mocno zmszczoW Łodzi powstał komitet ornych i. tr':1dnych .d? od-czy~ama kreślll Chrusu:zow - by naród
ga.nizacyjny obchod.u Międzyna
znajoduJą S1ę róW!IUeZ gazetk; WY_ irański we właściwy &po.sób zrodawa.ne w języ.k;u francu:sk:m l zum.la~ nasze st.anow:isko.
Nie rodowego Dnia Kobiet. Komitet
opracował ramowy plan imprez
życzymy nic złego pracowitemu
serbskim.
mar
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - z okazji 8 marca. W dniu 7
ca odbęd'llie się uroczysta ogólna której
nołódzka akademia,
Koledze mn inz. Wiesławowi Szczęsnemu wyrazy
przewidziane są m. iln. dekoracje
odznaczeniami państwowym.i Wy
szczerego współczucia z powodu zgonu
bitnyoh działaczek społecznych
członkiń Ligi Kobiet.
Przewidzianych je.st też kilka

projekty ustaw
Wszystkie
przedstawione zootainą SejmoWl.
Rada Ministrów przyjęła do
wiadomości spraiwozclanie mimstra finansów, '!', Dietricha
kształtowaniu się i wykorzysta-0
zakładowego w
fund
.
u.szu
f9~s
r.
Uchwalo.no również projekt
t'<l'Zp<C"rzą.flzeń w sprawie twonenia funduszu zakład-owego w
przedsiębiorstwach:
1959 r. w
hamdlowych, tran.sportu samocho
··--'
dowego, przemysiowych i """-ugowych oraz rozporządzenie o
korzystaniu w 1955 r. z funduszu zakładowego przez pra-co•nników zarządów wielozakladowych przedsiębiorstw państwowych.
Rada Ministrów rozpatrywała
i za.twierdzi.la wniesiony przez
Centralną Hadę :i;wiązków :ilawodowych projekt rozpo-rząd'Ze
n:ia nowellzujący :roo;p.0<rządzenie
z 1951 r. o pracach wzbroni-0nych kobietom.

Państwa

będące

wynikiem

ijberalne;:o

rowsze .tra.h.'iowan11e ich przez są-1 gd?'~ .w_ymaga te.go praworząd.
nosc _1 ~teres. panstwa._
.
.
dy.
W1ęceJ wysiłku. p ow1nn1. pr?Wprowadzerue. na :er~e War
włozyc "! re:>iizacJę
-;;~y, Wrocławia i 7 .miast WO- kuratorzy
Je~ództwa warszaw.siki.ego przy- ud_ziekmych na J:rraJOWeJ naraspieszonego trybu p<JGtępowama dz1.e prokuratorow w czerwcu
karnego przeciw siprawoom prze 1D57 r. zalece11. w S'.P'l"awie zastępstw o . charakterze chuligań- cieśnienia kontaktów ze spo1eskim dało pozytywne rezultaty czeństwem. Jest to m. in. wazObecnie, po zebraniu od.pow:ied- nym śroct:kiem przełamywa.n.l'l.
nic:h doświadczeń, należy rozwa- S!J'Otykanyc:h jeszcze w niektónastrojów
środowiskach
żyć wprowadzenie przyśpieszone rych
go trybu postępowa.nia również bierności w sto,sUJIJ:ku do zjaw :innych miej0001Wośc:iach, w wi.ska przestępczości, jest środ
k·tórych stwierdza się nasiJ.e:nie kiem ksztaMowania bezkompromisowego st.osunku posrezególchuligaństwa.
łan nych załóg i kolektywów do p~ze
j •
Niezadowal<>-;•ey
stępstw ook0111ywanych n a ich
es.. . s
...,,„
.
~eczmetwa karno - a.dnurustra- wlasnym lub bliskim im tererue
•
cyJnego w sprawaah o wykroczc
nia naruszające ład i porządek
publiczny. Wymaga to wzmocnienia kontroli i w-pływu ze strony prezydiów rad narodow)'ch,
Sąid P·OWlatowy W Blałyttnst<>-kU
które powolane są do spraiwowa- wydal 17 bm. wyrok w procesde
nia bezpośredniego nadzoru nad kJS. Józefa Kurkowskiego z Sudo ohowoll, oskarżonego o dOPUSZkolegiów,
orzecznictwem
udzielalllia i'll wytycznych dla czSJn1e się czyn&w nierządnych w
do nieletni.eh dzliew<>?:ąt.
oraz do kontroli stos1LLTuku
orze=.ictwa
Początkowo ks. Kurkowski prze
wytyczn~h. bywał na terenie parafll Tryczów
tych
wykO!O.a.Ilia
karno- 1ka w p.ow. Białystok, gd.zle obiek
kolegiów
Działalność
administracyjnych częściej pO- tem jego „amorów" była 13-letnia
winna być oceniana przez pre- ucze.nmica. Wskutek skam.cla'1u, jaki wybuchł po ujavmieniu tego
zydia rad :narodowych, z udzia- faktu
- władze kościelne przełem prokuratorów i komendan- niosły Kurkowskiego do parafii w
tów Milioji Obywatelskiej, ruc SuchowoJ.l,
historia się
gdzie
może OITla również uchodzić uwa powtórzyła .
Sąd skazał ks. Kurkowskiego na
dze rad narodowych na ich
2 lata w1ęa:ienia, zaliczając mu
sc.s.jach.
areszt tymczasowy
jedmocześnd e
polepszen:-:i od pażdziernika ub. rok.u.
sprzy,i.._a
Nie
orzecznictwa k~o-administra
cyj:nego nie uzasaclnio.ne łagodze
nie przez niektóre sądy kar
wymier.ZlOilych przez
slu.sZ1I1ie
kolegia.
terenowych
pracy
3. W
ogniw prokuratury, zwłaszcza w
pracy prokurail.IT powiatowych,
nastąpiła w ubiegłym roku J>'hV
CZWARTEK, 19 LUTEGO
na poprawa. Konieczne jest jed15.00 Wiadomości . 15.11l Koncert
systematyczn<?
dalsze
nak
O!!'kiestry Dętej
usprawnienie ich dzialalnośC!, Reprezentacyj:nej
Okręgu Wojskowego.
Sląskiego
przede wszystkim w dztedzini:! 15.30 Dla dzieci a.ud. sł. -muz. z
przyśpieszenia prowadzonych do cyklu: „Pi·otMJ.ś I paini pr-Ofe$or".
16.00 Muzyka symf<mf,c:zma. 16.45
chodzeń i śledztw.
Znacznie większą wa.gę, niż „Przeciw ©dra.cizie" - KPP w obr0>nie niepocllegbości. 16.15 (Ł)
dotychczas, J>OWi;nna prokuratu- Kionce.rt
rozrywkowy w wyk. ork.
ra przywiązywać do jednej z smyCZJkowej ŁRPR p. d. Henryka
najbardziej za.sadiniczych swoich Del>icha - śpiewa Jan Woro&Zył
jest aktywny ło - tenor. 17.05 (Ł) Audyc.1a akjaką
funkcji,
tualna. 17.20 (Ł) „Koncert życzeń"
udział w rozprawie sądowej.
od.powiadające 18.0ł (Ł) Łód2lk:i dziennik racHowy.
nie
Wyroki
18.2'; Audycja aktualna. 18.35 Mu
EltPOlecznej szkodliwości czynu, zy.ka i a.ktua.Lności. 19.00 „Dodatek
na'Clalwy>c:ZajJ1y „ParnasLka" nr 4.
20.00 Z kraju I ze świ·a.ta. 20.27
Kromka sportowa. 20.40 Koncert
orkiestry PR w Kraikowle. 21.30
„Dyskusja przed mikrotonem".
22.00 Wiadomości. 22.05 Międzyna
Radiowy.
Uniwersytet
rodowy
22.43 w
22.15 Muzyka tSJnec.z:na.
literackiej kawiarni. 23.00 Wieczor
Harcerze przygotowują z okaz.ii na audy·cja ka·m era!.na. 23.50 Osta
8 marca ,,komiJnk:i" przeznaczo- 1m•ie wiadomości.
ne dla matek i kobiet z opieTELEWIZJA
kuńczych zakładów pracy . .Poza
czwartek, 19 lutego
tym nie będzie chyba zakładu i
17.00 Program dla d:r.ieci
instytucji, w których nie odbyłyby się lokalne uroiczystości dla „Umiem to sam" (W). 17.30 Sport
mło<iych (W). 17.55 Reportaż fil·
Międzynarodowego ma.wy (l; mec2JU hokejowe-g o CSR
uczczenia
Dnia Kobiet.
- Polska (Ł). 18.00 Przer,w a. 18.45
z tym świętem Z cyklu: „500.000.000 lat" na.daw a
W związku
przyrzekl na nego ,z oJ<azji R0<ku DarwinowWydział Handlu
skiego, n p.rogram pt. „I.ruwazja
początku marca nasycić .sklepy
życia na ląd" (W). 19.15 Porooma
atrakcyjnymi artykułami z dzie- wdajmy (W). 19.30 Dziennik teledziny go.spodar.stwa domowego, wirzyjny (W). 20.00 Recital śpiewa
konfekcji damskiej i d:zi.emęcej czy Dorotłty ElL!son (W). 20.25
f.tp. M .. i.n. r<>7Jprowadzi się :w Łóclillka kr001.lka film.owa (Ł). 20.35
Łódzka krontka kulturalmo~na.Uko
tys. ręcz,ników chińskich w ce- wa
20.55 Tea•tr „Kobra" (Ł).

Ksiądz-deprawator

Powstał l<omiłeł organizacyjny

Obchodu Dnia l{ohiet
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Zakładowa

Kierownictwo, Rada
O.R. P.K.S. -

współpracownicy

I

spotkań

oraz
Łódź.

~.

środowiskowych,

tj. kobiet z po-szc:zególnych zawodów, np. nauczycielek, prawniczek itp. Planowane są, również .spotkania kobiet z mlodziehairce.rstwem, ~e 20 Zll.
:tą,, a zwlaszcza

~>-

t•
g

c
k

n

c

gruźlicy.

obowią,zkiem prokuratorów z ca- j3;k i stotSowa.nie wobec ch~iga-1 &tosunku ~o spra.wców przewystąpić now airesztu tym~zru:;owego i Sill- stęp.;;tw pawmllly byc zaskarzane,
bezwzględnością,
łą,

szuka·

Kogo w rzeczyWU;;tośd. obaw'.a
się szaoh lral!lu 1 Boi się nie nas
oświadczył Chruszczow
lecz swego narodu. Widocznie
nie jest pewny trwałości swego
troruu i dlatego przechowuje swe
kapifały nie w Iranie, lecz w
Anglii.

8 0

I

Z posiedzenia Rady

I

lak
Basi•

Rady Ministrów

18 bm. odbyło się posiedzenie
.Ministrów przy ud:zlale
przedstawicieli niektórych pr"'zydiów wojewódzkich rad narodowych. Rada Ministrów podjęla uchwałę ustalającą, zasady i
tryb uzgadniania z prezydiami
tworzenia,
naroo-0wych
t'ad
względnie likwidacji na ich terenach przedsiębiorstw wyodręb
ni-Onych i zakładów objętych pla
Uc:hwala ta
nem centralnym.
konsekwentny.n
jeSt da1..<zym
kro.ki.em w kien,unku .rozszerz~~
ma kompetencJi rad i ich wp1_
wu na g<:SP?darkę SW';'go .t~ren_;i.
.Prz:yc~ym _się ona. rowruez GO
zaciesruerua wspotpracy rad z
przemysłem klucwwym. W celu
WZ.'llO·~nia społecznej kontrolt
nad gospodarką przedsiębiorstw
podległych radom narodowym
podjęto również uchwałę wb-0wiązującą prezydia. rad narooo=vch do nublik~w·ru·· ro- ~nyP.'"°
.:~:U:cti zv~dzi·a.u··p'r- w~d
~~ -0"n' fm· -~··•
ła.l.no6ci takich przedsiębiorstw w
d.7Ji.ennf1'ach urzędowych, względ
nie w prasie miejs=wej.
Ra.aa .Ministrów uchwaliła kil
ka projektów ustaw.
Uohwalony został zgłoszony
przez ministra sprawiedliwości
zwalczaniu
projekt usta.wy o
nielegalnego wyrobu 1opirytusu.
Projekt ten przewiduje wysokie
kary więzienia, grzywny, a nawet konfiskaty majątku w sto.
.
,
swnku do osob tr:1dn1ących s1ę
wyrobem względnie przechowy

I

(Dokończen.ie

--

„~QWi~ ;wam, J~ ~'1"

(W),

t

'

Zal6„zmny Stowarzysze nie
Ogólnopolska
Czystego

narada
turystyki w Łodzi

Jutre>, w piątek, dnia ZO lutego odbędz-ie się w Łodzi ogóln·Of.1>iska nara.tla. przewodi;ticzącr~h 1.ucjskich i wojewódzkirh lrnmitctów turystyki. Wez
przewodni··
mą w niej udział
k1>mitetów turystyki z
C'Zący
poszczególnych miast i wojc·wódzhv naszego kraju. Zap1>wiedzia1 także swó.i przyja:z.d
do
pl'7.ewcdniczący Komitetu
Sp.raw Turystyki p.rzy Ra.dzie
Kulczycki
mgr
Ministrów
oraz przewcdniczący Za:rz. Gł.
PTT-K - Arczyński.
Karada poświęcona będzie
omówieniu do-świadczeń l\Iiejskiego .Komi·tetu 'l'urystyki w
ł...o<dzi ze szczególnym uwzględ
nieniem OC'jslej wspól.pracy z
do spraw
partyjną
komisją
SIJ'Ortu i turystyki przy ;Komitecie Łódzkim pt;,pR i Komisji
l:Spoctu i 'l'urystyki l{ady .Naro..
do·wej m. ł'.,c<Jzi oraz znaCZ()niu tej wspótpracy w realiwcii
zadań w dziedzinie turystyki,
wynikających z uchwal xn
l"J.e.num .KC Pt;PR

cy ludzi. J'edyną pnyczyną byna.dmierne zanieczyszczenie
at.m-0sfery powietrznej.
Ustalono dotychczas, że głów
nym źródłem zapyla.Ilia po•wictrza są za.kłady energetyczne, a
elektrownie, gazownic,
więc
lmtłownie przemy.slocl'we itd. W
da.l&zej kolejności wymienia się
chemiczny, hutnicprzemysł
two, trakcję kolejową i.td. Ustalono również, że sto·pień zanieczyszczenia atmoofcry w nie
kt&1:ych naszych <>środka.eh prze
mys!-(}wych na ślą.sku i w rejon-ie łódzkim jest znacuiic
niż w tych osiedlach
wyższy
zagranicznych, gdzie już d-01Szlo
do mas.owych zachorowa11 lub
zgonów. Oto kilka da.nyoh porównawczych:
wy1'2lucanego w
Ilość pyłu
powietrze jedynie przez zakła
dy górnośląskie oblicza się na
1,1 miliona ton, podczas gdy
na terenie calej NRł' wynoGt
o.na 1,0 miliona ton. Za.pylenie
miast po.lskich jest 3,5 raza
wyżsźe niż w Anglii. Zapylenie Cho•1V;Qwa, na który spada.
dziennie 300 ton pyłu, bije
wszelkie rekordy św.i3'towe, a
przecież hme miasta śląskie i
nie tylko śląskie niewiele m~
ustępują. Zna<11y j-est w .Polsce
wypadek zatrucia wielu ludzi
w „Uelwisk.ozie". Rów;nież i
ł,ódż należy do rzędu miast rekordO<Wo :z.a.lruwanych.
Ale problem ten ma nie tylko a.sipekt zdrowotny. 'l1o nie
tylko sprawa zatruwania organizmów ludzkich i szaty roś
lininej. 'l'o je.s.t rów<11ież ba.rd'!:o
isw·lmy problem ekonomiczny,
pro·blem ogl'O'lllDego ma.rW>-

Wbrew pozorom - pragnę
powiedzleć, że wyrażone w tytule w.ezwame traktuję jak n.aj

ło

bardziej serio. Mało tego. L'..achodzi, moi.In z.cl.a.niem, niezbę
dna koinieczność rozpo::zęota
akcji
wielkiej i dlugotrwałej
S\j}Oiecznej, 2.Illier:zającej do uwoLnienia powietrza od zatruwających nasze orgaini.=y PYlów, dymów i gazów.
żyjemy w epoc.e cywilizacji
przemy;sfoiwej, której jediną z
cech wyróżniając)'ch jest zadya inną mianie po•wietrza
niebywaly wzrost liczby chorych na raka, na stany alergic.zne, na astmy, :µa chrOl11.iczne niedomagania dróg oddechowych i serca. Mimo że
przyc:zy:ny tych chorób nie zostały do tej .pory z całą precyprzez naukę wyjaśni0JI1e,
zją
trudno jednak j.akiemukoJ.wiek
wyklupoważnemu lekarzowi
czyć związek mię-dzy zadymianiem i zatruwianiem poWi.ekza,
a wymieniQ!lymi wyżej d10robami.
ilna!l'le są w literatul'ze medycznej zjawiska ma->'0<wych zac:horow<iń i zgonów w niektórych m.i.astacll przemyosd:o.wyoh
w
jalk: w Leodium (Belgia)
1930 r„ w Donorze kolo Piottsburga (lJt:;A) w 10±8 „ w Londyn.ie w 1932 r.
Wlaś.nie w Londynie w cią
gu kilku dni gt·ut1n.iowyc11
1952 r„ kiedy to wyst<l!piła gę
sta mgła, na.dwyżka zgonów
pon.a.d przeciętną, normę wynosil.a 'l.000. Nie byl.o wtedy ża.d
nej epidemii ani żadnej iminej
masowej choroby, usprawiedliwiającej te nagle zgo.ny tysię-

Po naradzie uczoo1m'icy wezw uroczystym omą udzial
tvrarciu domu wycieczkowego
w L<l<lzi. Drugi dzień poświę
cony będzie zwiedzaniu miasta.
Pro.gram tego dnia przewiduje
m. in. spotka1nie ;pnewodmiczą
cego :KuJczyocikieg,o, przewodn.
Zarz. Gł. Zw. Zaw. WlćXkn.iarzy
pr,zeiwodn.
i
1-'py'Clialskiego
Arczyn%arz. (iol. P'l'T-K Slk:iego z pr:zewodn:iczący·m Rarn. Lodzi dy .l'\aT-Odowej
Kaźmierczakiem w celu ustalenia sp-OJSObów i źródel fLnansowych dla reaJizacji inwestycji o charakterze wypoczynk0wo-t.urystycznym. Będzie moSwierdlowskiego
Praoownicy
wa o trzech obiektach: w 1\ko.dze kolo Hogowa, na Chojnach Instytutu JJefelctologii Akademii
o;·az o bud.owie Domu 'l'urysty Nauk Pedagogicznych RJ:<'l:HUl
Kas.
w Łodzi.
skonstruowali ostatnio tzw. foto.Con - „8PJ:'"', Aparat ten;przy
st,os.owa111y je&t do samoczynnego
od<czytyiwania na głos dowolnych
tela;tów dl'ukowanych.
:6a.s.ada. działania aparatu pole
ga na tym, że światło odbijane
od liter tekstu - wpada do bardzo czulego „elementu śledzące
'l'cn, <).zię<k.i s.peoja1nemu
go''.
p::zeksztaka świa
unądzeniu,
tło w dźwięk, specyficz.ny dla da
amerykańskich
nej li.tery.
K<>milet L<>d7.k.i PZPR 7,a.·
Aparat „8 PJ~ '', s.tanovvjć bę
aktyw party.iny,
w:iada.mia
dzie wielką pomoc dla niewidomych, którzy dotychczas mogli
1.-klt>rów KL i KD seltc,ii
czytać tylko teks.ty „drukowane ·
rnięil'Zynarodowej orarz zaintepismem wypukłym, przy czy:n
resowanych, że dnia 20. II.
ilo·ść takich tekstów jest niewiel
br. o godz. 16.15 w sali KL
ka . .Natomiast dzięki a,p.aratowi
(Al. Kościuszki 107,
. PZPR
„8 P1''" będą mo.gli oni „czytać"
odbędzie się odczyt
(l'arter)
każdą książkę.
p·l. „O aktualnych stoounkach
przebjega
czytania
Proces
raidzieclw - amerykańskich",
pralttyc.zinie w następujący sp0który wygłosi red. Zygmunt
specjalny ko- sób: niewidomy wkłada książkę
Broniarek respondent „Trybuny Ludu"
do kasety a·paratu. Urządzenie
śledzące automatycznie porusza
w USA. 'Vstęp wolny.

Maszyna do czytania

-

O aktualnych
stosunkach

radziecko -

1

!ona żarówka elektryczna, wważ
nie „wpatruje siq" w każdy :zinak
drukarski i wywołuje od.powied
nic sygnały dźwiękowe. Podobnie jak ludzie o normalmym
wzroku odczytują siowo ze skojarzenia zawartych w nim li.ter,
niewidomy odczytuje je na pedstawie skojarzenia dźwięków.
Nauczenie slę takiego odc.zy<tywania tekstu przy pomocy „alfa
betu" dźwiękowego jest nietrudne - tl'wa około :.W-:JO godzin.
Aparaty „8 Pł'°' są przy tym
skomplikowane i przy semało
ryjnej prndukcji będą sloou.n.kowo tanie.
.Jak podaje „Promyszlenno l,konomiczc.s•:rnja uazieta", w
oparciu o tę samą zaS<ldę, oo
„~

P--1!'", sk-0;ns.Lru-0wano :inne fo-

tofony, przy pomocy których
niewidomi uczniowie i studenci
pobędą m<J,gli przeprowadzać,
dobnie jak ich koledzy widzą
cy, doświadcze,nia laboratoryjne
z fizyki, chemii, biologii, geogra
poziom ciefo, n.p. określać
czy w naczyniu, o::l-:::zytywać wy
kresy, śledzić ruch t:;lońca i Esię
1
życa itd.
- - - - - - - - · - - - - - - - - się nad stronicą książki, oświet-

tra.wslwa bezcennych &tll'(}wców, ja.k pyl wę~l-O'wy, siarka,
cement, f.csfór i!.d.. - ulatru<ijącycil się w powietrze i zalruwagcych nasze organizmy.
(.;zy wiecie, że gvrnicl W<J nasze wyn.uca w powietne 6
m.ln l<m pyłu węgiQ\\ ego J'o(}CZże ulatnia się w Polsce
nic,
hb tysięcy ton żelaza, że ok.
18 proc. polskiego cementu unooi się w a.tm-0ste1-ze, że ok()lo 5 proc . p~·()dukcji wlókicnnfozej idzie na I"lllZJ>Ylenie, że
1>r.Leci~truie na. jednego C!Zlowicka w Polsce spada 1-ocz1tle
250 ltg 1>:\'lu zł~żonego z cennych surowców7
1\iestety, dotąd nie znane nam
szkód
są dokładnie rozmiary
wywola.nych prz1,;z zanieczyszczenie powietrza w Po.l.s=. \V
są to waf.',oś.::i
każ-dym razie
miliardowe, których wykorzysta.nie mogłoby 2lnacznie wzbogac;ć nasz d-O·C'hód naiI"od.owy.
<:.tra jest warta zachodu. Pyiy
hum1cze w .NH.F wykorzys,tane
a u nas w
są w U!J,8 proc„
Polsce dyrCiKcje hut wyplacają
miliony
okolk:zinym rolnikom
złotych w formie od&z:ko<lowa1'l
za straty w plonach, spowodowane przez pyl hutruczy,
1-lusimy

zmobilizować opinię

spoleczną

do wa!k.i o czyste
powietrze. Kto wie, czy wwrem angielskiego otowarzyszenia Czyistego l:'owietrza, które
obecnie obchodzŁ 60-lecie swego is.tnie.n.ia nie wa~t.o by d u
nas takiego powołać do życia.
jedlnak od tei;o,
]\:iezależnje
wydaje się rzeczą mezbędin~
wydanie odpowiedniej ustawy
sejmowej, czyniącej odpowiedzialnymi kierowników po.szczc
gólnyc.h zakładów przemysło
wych za zaniec:t.yszczanie atmo
sfery. Dotychczas bowiem nawet te elel,trownie, które porównież
siadają elektrofiltry,
nie zawsze są zainteresowan•~
w ich u.ru.cha.nlianiu.
Niektó1'Zy dyrektorzy elektrowni wolą bowiem wyrzucać
codziennie wagony pylu w powietrze, niż mieć ltiopoty z oczyszcrt.a.njem filtrów i wywożeniem pyłu na haldy. Można
w ien sposób uzyskać os7..częd
ności w kooztacll i zarobić dobrą

- Czy był pan juz na muska.eh?
S!Mvem muski O·k<reśla się dość sporą
we wsch<>dniej części Kairu,
dzielnicę
którą w pełni objęli w posiadanie wlaś
cicielr. małych sklepików, warsztatów
rzemieślniczych i miniaturowych ka.wiana/Łwa bazaru b1-zmi
renek. El Oficjalnie
Kh J.il"1
K
a · ' lecz od la.t już ws7.yscy
han
przybysi:e zwykli go nazywać muski,
biorąc tę nazwę od ulicy prOlWad-iącej
słynnego uniwersytetu i meczetu El

t

hat'.

w1"ęc tuż za <>perą .....,...,
~na
.,.._,
v~
Ataba wgł.,,b1"c' si"' w którąko-lwiek

Pla.cu
z WA...
skich uliC",,,ek, by po chwili znaleźć się
I nie ""'lllOgą
l1•·1·dl~,.,..,.m.
... -.
v·•J
-·
'
'v Cell .tr~1m
żadne przestrogi. Tuta.j kał..dy musi zapłacić swoje frycowe, aby historii i spra---"-0s'ć. TulaJ· urz"'"1"edli,··-~c
"
.,,....,.
~
'" ~.1·ę
'"" 1· st.a">
"
du,ją geniusze ha.ndlu, ale również rzedziektórych
m.ieślnicy o zło>tych rękach,
ła Dl{)gą prawdziwie zadrŁiwić.
Ktoś nie zn!L.iący organ.izacji h~nd'1u
w Kafrze, gdyby zechciał oprzeć się na
pierwsr.zym wrażeniu, musialby dojść do
wniosku, że przynajmniej po-l-0>wa mieszk:lńców Kairu jest ze so-bą spokrewnioV

I

'<

miast 7~-i,cznie mówić o wujku posiadającym sklep na muskach i wspa.niałych
możliw-0ściach zak11pu. To samo usłysuć
można od poł'tiera w hotelu, taksówka..
rza lub wreszcie każdej oso-by, która 'Zagadnie turystę wkraczającego na teren
bazaru. Nie bi'2:llliałoby to dość zachęcająco, gdyby ja.kiś obcy czl-Olwiek P-Odszedl i
~iedział, że zna jakiś sklep, w którym
mozna na.być ta.nio P-Oszukiwaną pamiątkę. Turysta domyśliłby się w nim po-
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średnika i crrulby się p0<2:bawio(}ny przyI naczeJ·
własnych poszukiwań.
jemnosci
brzmi nafomfast, gcly tenże sam pośrednik zaczr.:ie mówić 0 swym wujku, któreg.o id'Zie akurat odwied'Zić i IH'O)>Onu,je
zapr·owadzenie tam błąkającego się bez
celu pi-zybysza..
Radzić so.bic z -średnikami juz się
„~
jednak p0ranauczyłem . Nie pot.rafiletn
dlliić sobie z wylewn" ltprzeJ"mością. właścicie1i sldepi.ków. „Jeden z nich zła.pał
mnie za rękę i lekko napierając wprowadził do swego Ju·ólestwa.
- Pan nie musi nic?:ego kupować -'
przekonywał _ proszę po prostu obejrzeć. Nie m<Yi.na przecież wracać do d<>mu nie przywożąc p.am.iątki z Kai.Tu . u
mnie 2lt1a,idzie pan rzeoo:y niedrogie i
'\vyjąt.ko.we.
Nie miałem

zamiaru niczell'o kupować,
na co w dość ostrych slowach zwróciłem
Kupiec n.ie obrM.il się.

uwagę.

•

jest zgoła przypadna afi,s.z Teatru Jaobecnie
wchodzi
„Uciekła mi przepióreczka"

Nie
kiem,
rac1..a

I

że

Żeromskiego.

Po pierwsze: sztuka ta
obecnie pewnego
obchodzi
rodzaju jubileusz, albowiem
napis.ana została 35 la·t temu.
wysitawienie
Po drugie:
- po Korzeniowskiego „Maimię" i Penyń
jątek albo
„Lekkomyślnej sioskiego
właśnie gtośnej
tej
stry"
świadczy
polskiej sztuki o konsekwencji lLnii repertuarowej Teatru im. Jaracza.
po onegdajszej próTuż
bie (je<lnej z. bardzo wielu!)
xwróciłem się do dyrektora
Karola Bo.rows•kieg()I, krt;óry
jest reżyserem „Przepiórecz-

ki".
-

O iile mi wia:dmn-0 wystawiia pan dyrektor „Przepióreczkę" po raz pierwszy
w swoim życiu?
- Tak jest: i to w nioco
zmienionej koncepcji.

Ognisl{a Artystyczne
czym poc,hwalić
wychowa.wczo - kulwiplyw
turn1ny na dzieci i młodzież.
Poza tym przyg.otowuje p<rZYsz.J.ych kandydatów do sz..:i.ól i
placówek arty&tycz.nych.
Z okazji walnego zebrania
Stowarzy.szenia Przyjaciół Ognisk Arty.stycznych p01prosiliśmy o rozmowę przewcd.n~
zarządu t:;towarzyszeczącego
nia, p. i:>tefarui. ::;zpingera, który po raz drugi został obe<:nie
wybrany przewod.n.i'CT.ącym za-

O 1-'polecznym Ognisku .&rtystycznym słyszy się bardzo ni.ewiełe. fotinieje od l.a1t, robi co
do niego na!eży, więc o czym
t.u mówić. A to chyba tro·:hę
niesluszme. O~nisko, rozwijające stale zasięg swego działa
jest przecież placówką,
nia,
która poprzez naukę muzyki,
i plastyki, ma duży
tań'Cla

juf.rze, pa.n clo mnie wróci. Poza tym pa.n ł

mi się ba.rclzo podoba. Musi pan zr-0-bić ł
mi tę przyjemność i napić się ze mną ł

;

ka.wy.

w

tym samym momencie na niskim
sf;o.liku pojawiły się dwie filiżanki 'Z
cza1•nym nap-0-jem, a k·ordia.lny ruch kupca nie da.wa.I m-Ol2:1iwoścl odwrotu. Zacho...
wywal się zresztą jak dżentelmen. PytaJ o moje w1·ażenia, zachęcał do obejrzenia tego i owego meczetu, by w pewnym momencie zapytać na.wet, czy wygodnie siedzę.
Dziękuję bardzo - powiedzialem
- nawet bard7A> wygodnie.
To jest puf mego własnego wyroNiech
bu - 7..aznacq;yJ natychmfa.st. pan tylko dotknie, cały jest ze skóry.
Na'"'.et niedrogi. Mogę go pa.nu oddać
za poltora funta.
Widząc, te nadal nfo przejawiam 0 •
choty kupna, natychmiast powrócił eo
prlerwa.nego wątku rorzmowy. Nie na.
długo ,jednak. Co chwila dozm>.wa.1 <>lśniekto'rego ~-ychod~.
111·a, ~ c~.asi"e
„ ·1 1y mu
„„~
"
na pamięć wspania.le okazy sztuki złotw jego sklepie.
nic7.ej, znajdu,jące się
Oczywiście, nie omies-z.kał ich 7,aprezentować. Ani na chwili: nie wychodził przy
tym z formy. Uprzejmość ,jego byfa nie~
zm1"enna nawet w'owcza.s, gdY po P 0·1 gv~nu~~cz••ł
d'Z1"n<e
·~ w.„ n1·e z~~·stami
•
em 6 klen
y ~~
• „ v
szy w nf<rn naiwet jednego pfaslTa. Wy• • k al scr· prz ed d rzwi··, sc1s
prO"'a·'
· " uzil mme
decznie rękę i obdarował prospektem
swego ?:akia.du z wyraznie wypisanym
·
b ę d 7.JC
z"c
adrA·sem
,
'·
u
'· WJ'l·az n adz·•e·
· Dat
· ~
miał szczęście mnie jP.szcze oglądać. Po-d"Z"iękowalem mu za ~ościnę, przyrzeka,jąc sobie w duchu, że moja n<>ga tego
progu już nie przekrOCzY.
Na nic za.rzekanla. TI'2V dni później
O tym jednak
7-obaczyliśmy się znów.
innym razem.
Z. J'. KOZŁOWICZ

-

,„

1·.ządu.

Jaki jest w tej chwili zasięg działania Ogniska'?
- !;ódzkie Ognisko posiada
w Lodzi :lil filie, w tym :.a
(:nau!k.a gry na
muzycz.nych
fortepianie, skrzypcach, akordoon1e i teorii muzyki), l tanec:zmą i l pl.a.styczną. lJ czy .>:ę
w n.ich około .UlOU uczniów,
czyli tyle, ile mo.glyby pornle5cić trzy szkoty. ~><auczycielam:
są u nas uajlep1Si fachowcy, jadysponuje s:z..Ko.lnictwo
kimi
muzyczne.
NiezaleŻlllie od łódzkich, istw ł'iotrkowie,
nieją Ogniska
Pabianicach (w sumie ,400 ucz(p0<wstalo we
niów), Kubnie
wrześniu ub. roku), a ma p•Ow.s.tać również w lfadomsku.
- Czy instytucja wasza znaj
duje się w kontakcie z władza.
mi miasta?
- i:)ta·ramy się, by kontakty
te byiy jak najściślejsze. Wydział Kultury okaz.al nan'l już
wiele życzliwości i pomocy 1
bez tej wSJpółpracy rue wyobra
żarny sobie dalszego rozwoju.
.M. in. otrzymaliśmy n.p. dotację w wys. 100 ty1S. zł, oo pozwoliło nam na zakup nowych
:i.nstrnmentów (m. in. 8 piarun
i :l akordeoinów), nut, pulpitów, tablic itd. oraz wyood'ani<!
nieldórych niezdatnych już do
użytku instrumentów.
- O ile mi wiadomo.na walnym zebraniu padły projekty
zmian statutu Stowarzyszenia.
Na czym one polega.ja,?
- Chcemy m. ,in. zmienić
naszej
organizacyjną
formę
placówki na towarzystwo społecz:nych szJkól artystycz.."lycn.
- życzymy więc zarzą.do-wi
owocnej pracy, a dzieciom owocnej nauki.
J;(o.z;mawii"la: T. Woj.

!
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Piękne są

Tatry w zimie .•,

CAF -

.Lot. OlStZE!IWSkl

w Teatrze im. Jaracza

premierą

„Uciekła m1

premię„.

-

eppo

Przed

l'oza ustawą i mobilizacją
opinii spolecznej zachodzi rów-

--1·~~~~~~~~s~~~~~~~:~i
cudz.otZiemców o niesłychanie ko•
rzyslnych zakupach, dok<>nanych na musit.ach. W ten spo.sób prrrechwa.Jać się poNajdziwniejsze w
trafią tylko rybacy.
tym wszystkim, że ludzie kupujący pamiął.ki z Egiptu m:ęsf,o nde muszą specjalnie obliczać wydawanych pieniędzy.
Korzystny 7,akup je.st tu jednak sprawą
niemal h<mO<l"U, podsta.wą. do dumy 1 dlugich olJl(lwieści. Mąż O'POWiada później o
przyg-0da.ch na pol~waniu, a żona o kut>nie i;;rebrnych precj-0rzów za pół ceny.
Wlaśeicielc straganów na bazarze znają
tę sla.bość }J'l'Zybywających turystów, po...
trafią wy,jść jej napJ.-zeciw i wlaściwlc
wykorzystać. Dla.tego też po dlutsz.ym
po-bycie w Egipcie nie da:iwilem się już,
gdy każda niema.I nowopo'l.llana. osoba
pytala. mnie:

niez kOlll.ieczność stworzenia
od,pawiedinego zaplecza technic·znego do walki z zanie~ysz
Uhodz: o
cza.niem powietrza.
ou;:>'-"''iedrue uną.dzenia odp~ znac7.nte
ilj us:my
łające.
wzmóc: produkcję tych ur211dzeń i to znacznie lepsze] jakości n;ż dotychczas u nas WYtwarz.ane, a jeśli tego nie potrzeba sprowadztć
traf!my z za.g~a.nicy,
Walka o ochronę powietrza
jest walką o zdr-o•wie i żyr1e
ludzkie, jest i·ówniei: walką o
1nilia•·d·owe pooycje w dochodzie nru·-0dowym. Ochrona powietrza iezy w interesie całego
naro<lu i caly też naród musi
stanąc do walki o czyste mia- ,
sla zdrowych ludzi.
MARIAN BIELECKI

przepióreczka''
N a czym zmiaina. ta po-

lega?

- Przede wszystkim sprawa Księżniczki. Księim.iczka
(jak o tym
niekoniecznie
mówi w oryginale utworu
do Smugoniowej)
Przełęcki
musi być podstarzała, po•
stwarza to pozorY,
nieważ
Przełę<:•
karierowiczostwa
kiego i w pewnej mierze
wian': w
naszą
przekireśla
jego bezinteresowność. Również ina(!zej wygląda wtedy
dwjema
między
k=fliikt
uczuciowo wobec Przełęc
kiego zaangażowanymi kobietami, więc Księżniczką i
Smugoniow<1.
W naszym ujęciu prawda
tego konfliktu staje się bardziej przekony-\vająca i bezzwiazana z realpośrednio
nym życiem: zazdrość Smugolllioweoj nabiera też w ten
sposób ryoow bardziej wyrazistych, a kaprys Księż
organicznie
jest
niczki
związany z jej stosunkiem i
do Smu·
do Przełęckiego
goni owej.

Co

-

jeszcze

isto,tnego

w.prowa.dza pan dyrektor do
swojej

inscenizacji?

wszystkim to,
mimo SIW<>jej klęski osobis.tej - schodz,i ze sceny nie jako zwyciężony, ale jako zwycięzca!
stanowi·
W tym wypadku
sko moje pokrywa s·ię cał
stanowiskiem
kowicie ze
pierwszego inscenizatora tej
sztuki to znaczy Juliusza
który wystawił
Osterwy,
„Uciekła mi przepióreczka"
Teatrze Narodowym w
w
roku 1925,
Pr.zede

-

że Przełęcki -

Łódź

teatralna z prawdzi-

wym zainteresowaniem czegłośnej
ka. na premierę
sztuki Stefana Żeromslciego

„Udekl:a mi przepióreczka.".
Odbędzie Stię ona już jutro
(w piątek). W ważniejszych
rolach wystąpią: Zb. Niewczas (Przełęcki), U. MoA.
drzyńska. (Smugoniowa),
Żukowski (Smugo11), N. No•
(Księ'Ż.Jn.ic:zka) !i.
wakow-ska.

inni.
M. J.

Zdjęcia-dokumenty
Nieda.Wlilo ukazało się na.pól
kach księgarskich obsz.ern.e wy
da.wnictwo pt. „Satyra w czasie okupacji". W książce zamteszczono m. tn. k.iJkanaście
których auto.rem jest,
zdjęć,
jak podpisano, Szeliga.
Wi<lzimy na zdjęciach przienapisy um.i~e na
murach i parkanach, kpiące z
hi tl eI"Owców. N apiisów talkiich
wiele było w WMStLaiw.i.e w cza
sie olru.pacji,
różne

SreJ.i.ga to pseudonim aiutora
którym jest ZygmUJ!lt Ryteł,
fotoreporter dziennika „Trylm
na Maizowiecka.".

Z. Rytel w rozmowie z na.mi
że zdjęcia za:niesz
crone w „Satyrze" to zaledJw:ie
mala cześć z ogromniej ilości
filmów, które źroi.Jił podczas
wojny. Niestety, wiele tych
bez<!ennych fotografii w tatloem
niczych okolicznościach sk.radzio.no Rytlow.i. z mieszkania
w.„ 1945 roku. M. illl. zdjęcia
o walkach w getcie.
powiedział.
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Tajemnice

* Ponad 150 uczestników

*

Duża konkurencja

* Cenne nagrody

*

KONKURS

młodych

KONKURS

!

chórów szkolnych
......................
""'............
,

Zapowiadaliśmy w swoim
azasie konkurs młodych

pia-

o..i.stów, organizowany prze.z
,!'„ódzkie Towarzystwo Muzycme. Jak się dowia.dujemy,
do konkursu zgłGsiły się Pań
stwowa &koła Muzy1:2na w
t.odzi i Kut.nie oraz Ogniska
A.rtystyozne w Lodzi, Fabia.nicach i Pfotrkowie, które
przed<ita.wią do konkursu poµ.a.d 150 uczestników.
Poza
bm zgł-Osiły się dzieci, uczą.
ce się gry na fortepianie prywatnie.

Elimina.cJe konkursowe u-

kończone bęcią do 10 ma.rea,
finał oobędzie się 15 marea w sali Wyższej SzkoJy

a.

\:Iu.zycznej.
P<J<Ziom uczestników jest
dość wysoki, więc kandydaci
ilo • pierwszych miejsc będą
meli trudne za.danie. Orga.ni.z.atorzy pnewidują 8-10 nagród (ufundowanych przez
iLTM i
Wydz.
Kultury).
Wszyscy uczestnicy konlnirsu, bez względu na wyniki,
otrzymają, dyplomy uell:estnicłwa.

Również ku końcowi zbliża.
rdę
finał
konkursu chórów

~olnych, zorganizowa.ny z
oka.z.ii Roku Moniuszkowskiego. W sumie zgłosiło się oJmlo 30 chórów i umiejętnoś
ci swoje, wrwz z repertuarem,
zaprezentują, one 16 ma.rea w
li3Ji
Ml<>d:zieżowego
Domu
Kultury. I tu również na uczestników czekają dyplomy,
a na zwycięzców nagr<>dy.
Łódzkie Towarzysł1f0 Muiycme przygotowuje koncert
laureatów obydwu konlrur-1
•ów.
Koncert ten odbęmae
'lię 22 marca w sali Filhar-

! _...__...__...__..._
.......nonii

*

pianistów

ŁólhkieJ.

................

(woj)

występują w

Łodzi braki różnych iatunków
papiero.sów. O tych 'iprawach
pi.saliśmy juź niejednokrotni'?,
starając się jednocześnie d(>o
ciec przyczyny takiej sytuacji.
Z naszego rozeznania wynika,
że dużą winę za ten stan rzeczy ponoszą zarów!llO wyt-.vórnie, które nie clos:tarczają na
czas zamówi<J(!lych wyrobów
jak i d)'IStrybutorzy, którzy czę
sto nie orientują się w potrz=bach rynku i w gustach palaczy,
żeby tym wszystkim nieprawicllowoścdom
papierooowym
zapobiec, należałoby pomyśleć
o urwchomieniu w centrum Ło.cizi jednego czy clwóch sklepów, które posiadałyby pełen
arortyment tytoniu, papierosów
i :innych wyTObów tytoniowych.
Sklepy takie powinny być za-

cen

*

Jak oo się dzieje, że za jeden i ten sam artykuł płacimy
rozne ceny? Czy mamy tu do czynienia z nieuczciwością pracowników handlu uspołecznionego, czy też z ukrytą podwyż
ką ceu'! A może za ten stan rzeczy ponosi odpowiedzialność
Komisja Cen? Może bez dokładnej analizy zatwier!Ua ona
bezkrytycznie ceny, podawane przez producenta?

Na
ootatnim
posiedzeniu
Prezyd:ium RN m Lodzi po<lclano dokładnej analizie działalność Łódzkiej Komisji Cen.
W dysku.sjj starano się z;ialeźć wyj.ście z zaistnial<;j sytuacji.
Pod.stawą zatwierdzenia ceny jest szczegółowa kalkulacja i przedstawiony wzór produkowanego artykułu. Rzecz
jednak w tym, iż kalkulacje
w.stępne
przeclstawia producent przemysł
terenowy,
czy też spótdzielczość pracy kalkulacje wyż.sze, aniżeh wy
nosi wa'l'tość wyprodukowanego przez zakład towaru. I nie
są
to bynajmniej wypadki
sporadyczne. Dość powiedzieć,
iż w ubiegłym roku Komisja
Cen stwierdziła aż 70 proc.
zawyżonych kalkulacji. Zdarza
się, że
producent poclaie w
kalkulacji czter.:>krotnie WyŻ
szą cenę licząc na to, że jeże
li nawet komisj.1 obniży cenę,
to i tak proclucent na tym zarobi. Bywają również - i to
bardzo często - wypaclki, że
podawany wzór przy zatwierdzeniu ceny, daleko odbiei;a
od jakości sprzedawaneg& ar•
tykułu. Zamiast np. sweterka
ze 100 proc. welny, na który
zatwierdwno cenę, pr·oducent
rzuca na rynek sweterki z 60
proc. wełny, ale cena pozostaje ta sama.
Albo też - podawano na
po.siedzeniu Prezydium konkretny
przyklacl,
że
spó!clzielnia cukiernicza ,,Ru.salka" poclała w kalkula<"ji, iż do
wyrobu artykulów cukierniczych zużybo maslo. W rzeczywistości „Rusałka" masło
zastępowała
margaryną.
Nie
byłoby w tym nic złego, gdyby zatwierdzano ceny na margarynę, a nie na masło. A tak

opatrywane bezpośrednio przez
skladnicę wyrobów tytoniowych
i jej taikże powinny pocllegac.
Stworzyłoby to gwarancję do..
brego ich zaopatrzenia,
gdyż
skłaclnica bylaby bezpośredruo
zainteresowana w obrotach takich &klepów, czując s'ię jednocześnie ocl:pow:iedzialna za nie.
Takie rozwiązarue sprawy
byłoby ze wszech miar pożą
clatne.
Wybredni palacze me
narzekaliby już na to, że nie
mogą nigidzie znaleźć sr.voich
ulubi<J1I1ych papierOISÓw, a <10tychczasowi dystrybutorzy, nie
chcąc stracić klientów, dbaliby
zapewne bardziej niż dotychczas o zaopatrzenie kiooków
„łiuchu„,
sklepów
sPDżyw-1
czych i zakładów gastronomicT.
nych w większy
asortyment
papierosów,
(a.s)

spółdz.:elnia

zarobiła na tym
„interesie" ok. 800 tys. zł.
Sprawa poszła clo prokuratora.
Niestety, pr.okurator nie
zastosował sankcji, ponieważ
nie stwierdzono, aby nastąpi
ło
indywidualne przywłasz·
czenie. Słowem, pojedyncza
osoba na tym nie za.robiła,
tylko cała spółdzielnia. Nie
ma 'Więc kog-0 ukarać, a przecież konsumenta uclerz-0no ::io
kieszeni.
Sprawa odpowiednich sankcji karnych w stosunku do
dyrekcji przedsiębiorstw, które przedstawiają celowo zawyżone kalkulacje na swe artykuły.
które podają w mch
surowce nie użvwane (doszło
nawet do tego, Że w kalkulacji przedstawiano surowiec,
którego clo Plolski w ogóle lit
zagranicy nie sprowaclzan;;),
sprawa zdecydowanej walki z
jawnym oszustwem - bo tak,
a nie inaczej trzeba to nazwać byla przedmiotem oży
wionej debaty na wtorkowym
posiedzeniu prezydium.
Sprawa ta nie jest tak prosta jakby się pozornie .vydawało.
Producent przysyłając
do Komisji Cen wstępną kalkulację, traktuje ją jako ofertę i tyllro od Komisji Cen zależy
czy ofertę tę przyjmie
czy też nie. A producent zawsze może się wytłumaczyć
omyłką
w kalkulacji, na~o
miast rzeczą Immisji jest opierając się na ocenie swoich
rzeczo:mawców - zatw:ierclzić
odpowieclnią
cenę.
Rzeczoznawcy me mają łatweg.;> zadania, też mogą się pomylić.
Ostatecznie
więc
kolegium
Komisji Cen pr..:ypada ob~wiq
zek zatwierdzania ceny na pe-szczególne m"tykuly. Na dobrą
jednak sprawę - jak słusznie
podkreślał w dyskusjl sekretarz Prezydium - Rejniak człO'l'lkowie kolegium niewiele
mogą
porwieclzieć o pr-Oclukowanym artykule. Tyle tylkc,
czy artykuł im się podoba czy
nie. &tąd tak często zatwierdza się ceny wyższe aniżeli
wynosi wartość rzeczywista
wyprodukowanego µrzez proclucenta artykułu. Stąd też
pretensje do Komisji Cen, że
m. in. nie analizuje dokładnie
wartości wyProdukowanego to
waru (kalkulacje). że nie spr3w<lza czy zatwierdzony wi:ór
w rzeczyw.istości znajduje i:.ię
w sprzedaży, że nie kontroluje czy po pewnym okresie cza
su, na jaki zatwierdzcmo cenę
na dany artykuł - nie znajduje l'ię on naclal w sprzedaży mimo
że ~owinien ulec
przecenie.
Bąclżmy jednak sprawiedli-1
wi. Komisja Cen przy szczupłym swoim personelu me jest
zdolna aż do tak poważnych

MARZEC

przy ul. Człuchowskiej 21. Noz 28 na 29 lipca 1958 r. włamali się onl do Zakla<lów
PrZemysłu
Wełnianego
Jm.
Barlickiego, skąd skraclli 12
szt. materiału wartości około
80 tys. zł.

w

- - -....

Kto na tym traci? Rzecz
jasna - lmnsument. Jaki<: jest
wyjście z tej s~uacji? Wpraw
dzie nie zapadła na ostatnim
posiedzeniu Pr&ydium w tej
sprawie żadna konkretna uchwala (nastąpi to w najbliż
szym czasie), niemniej w dyskusji wysuwano konkretne
postulaty poci adresem Komisji Cen. Należy, przy zatwic~
clzaniu cen. art!k~łów ważnie~
szych, op1erac się na op1ru1
nie jednego, a przynajmr..iej
trzech . rzecz.oznawców. Poza
tym - podkreślano to ze szcze
gólnym naciskiem - trzeba,
aby Ke>misja Cen wspólpracowała ściśle z PIH i delegatu·rą Najwyższej Izby Kontr::>li,
Chodzi bowiem <> rzecz zasadniczej wagi; o ustalanie ceny
zgodnie z wartością wyproduk-0wanego artykułu i o ochrJnę kieszeni k<J'IJSumenta.
JERZY KRASKOWSKI

10.Ill rozpoczyna się 5-dnio-

złodz1ejsko-
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„wizualnej propaga..11dy„ dla
wszystkich
zainteresowanych
i na pewno przysporzyła wie.le
kandydatek na kursy. Eksponaty wykonały kobiety po
5-mies.ięc:znym kursie.
Obecnie TKWP projektuje
zdobycie z przemysłu odzieżo
wego &krawkÓW niepotrzebnych materiałów. Uczennice na
kursie, w ramach nauki, uszyją z nich ubrania,
po czym
zorganizowana zostanie loteria
fantowa, z ld;órej dochód prze..
zna.a;y T<l'WCITZyStwo na budowę Szkól Ty.s:iąol.eci:a.
.U. d.)

*

wschód - zachód
i
.
Przebicie uUc Mickiewicza do Kopernika.
a Zielonej do Obrońców Stalingradu

Jeszcze dziś wśród wiełu ~zkańców naszego miasta. gdy
wyma,wita. się słowo dzielnica Polesie, to pod tym sformulowarorumie ~ dalekie peryferie zachodniej c:zęści Lodzi.
Tymczasem, Dzielnicowa Rada Na.rodowla. Polesie swym ~
rytorium sięga faktycznie do krańcówek miasta na zachodzie,
ale granice wschodnie posiada... po nieparzystej stronie ut.
Piotrk<J1w:skiej. .Jest więc dzielnicą i peryferyjną :I. śródmiejską.
Wlaśnre wcw·raj na ses.ii DRN Polesie omawiano zagadnienia g-05podarki komunalnej tej dzi.elniey z UW7.ględnieniem
służby drogowej, roo:budowy arterii komuniikacyjnej, oświetle
nia i ziieleni. Najbardziej naszych . czytelników zainteresuje
zapewne, jaJcie :inwestycje na.tury komunikacyjno-drogowej
będą v11yk4Jllane w br.

mem

w

nych

pl.atn.ach perspekrt;yw.i=m.iasta

uwzg:lędruiać

bediz;ie rozbudowę arteru.

się

koza-

• W KLUBIE TPP·R (ul. Na
rutowlcza 28) xosta.n!e wygłoszo
ny dziś o godz. 18 w języku rosyjskim odezyt na temat: „Poezja rooyjska XX wieku".
P<> odc.zycle film. Karty wst~
pu można oflrzy.mać w Kltub1e
TPP-R.

•
DYSKUSYJNY KLUB TE·
rami tum!ejC>Wy1111i, mającymi
LEWIDZOW powstał przy LDK.
wziąć ude!ał w ogólnopolskdm
paserskiej, która od dłuższego
Kub ten będzie prowadzić dysturnieju tańca towarzyskiego,
czasu działała na terenie Lokusję nad clekawymi pozycjaktóry odbywa się raz do ro'ku.
• STOWARZYSZENIE IN2:Ydzi. Ta do.skonale zorganiwml telewizyjnym! i nawiąże kO'll
Łócl:nk!" Klub AKT tzamieirza naNIER0W i TECHNIKOW ELEK
takt z aktorami i reda.ktorami
wiązać ko.nta.kty z tnnym! k!iuwana mafia, gra,sująca przede
tekstów, z którym.i. oma.wdać bę
TRYKOW POLSKICH
Odbam.i taT>ecznymi w kraju 1 powszystk:i.m w Lóclzkich Zkladział w Łodzi Zawiadamia wszydzie problematykę ll;Wiązainą z
przez centra1ny AKT - z 1Z1agra
dach Przemysłu Welnianeg"'l,
ich twórczoścJą. (1)
nicą.
stkich członków i <la1interesO<Wanych, że dziś o godz. 18 w loma na swoim koncie kradzież .
•
KOŁO
SZARADZIB'rOw . Na wiosnę zosta<11ie otwa<rty
kalu NOT w Łodz,i (Ul. Pi<>trwełny na sumę około 1 mln zł.
Łódzkiego Domu Kultury ożydla członków AKT i wprowadza
kowsika
102) inż. Boles~aiw Graf
wi wkrótce swą dziabalność, bo nyc:h gości, parkiet do tań·ca na
Przed sądem stanie 18 o.skarwygłe>s! odczyt nt.
„Turb!my 1
wiem kierownicbwio ŁDK dootar jednym z tarasów 'ŁDK. (lg)
maszyny
pa.rowe dla małych 111a
żonych m. in.: Adolf Sznajder,
c.zy mu leksykonów, a1!J.asów itp.
•
KLUB STUDENTOW W
kładów przemysłowych budowa
jego syn Stanisław Sznajder,
materiałów. Zapisy·wac 511ę moze
ŁODZI
organizuje we8'J)ół z
nych w NRD".
Wie.sław
Wą.sili.ski
(wszyscy
każdy kto lubi w ta1k cieka.wy
Łód7Jklm Towarzystwem Na'\lJko
zamieszkali przy ul. Rzgowsposób spędzać wolny czas po
wym odczyt pt. „Grecja wczow piątek, 20 bm. o godz. 18 w
·
pracy na rozwiąa;ywain.iu srzaraj i dziś" (wspomnienia <Z poNOT prof, WładysJaiw
sldej 9) oraz Leon Brzeziński
rad. (l)
dróży). Odczyt odbędzie się dziś lokalu
Przesstępskl wygrosi odca:yt na
zam. przy ul. Heleny,
N AMATORSKI KLUB TAR· o godz. 18 w sau odozytowej temat: „I..<itota. i krótki rz:arys
DZIEVVIĘC DNI trwać bęCA TOWARZYSKIEGO, które- Muzeum S7ltukl, Ul. Więcikowhistorii
naukowej orga:nrizacjl
cizie proces o nadużycia w
mu patronuje przewodnicz~y siklego 36, Prelege.:i~em będtz.de <le specjalnym uwziglęclindenlem
Miejskich Zakładach Bet()niar-1 =rządu m"r Hibner, ro.zipocZl!l.ie mgr Zbigniew C1eklmsk1 - kon zagadnień budowlanych". Wstęp
skich. Na lawie oskarżonych
Wkrótce l.ntensywne pra<:e "' pa serwa1Jor WRN. Wstęp wolmy.
w<>lny.
zasiądzie 111 osób, a wśród nich .....-~..._ _ __..,..._~ ........ -~..._..._...__~-~'1'-''~~~~"~
WY proces szajki

Towarzystwo
Krzewienia.
Wiedzy Praktycznej W)'stąpilo
OiStatnio z ciekawą i pożytecz
ną imcjatywą.
Zorganizowalo
mianowicie wystawę prac sw<:>ich uczennic, które ukończyły
kursy kroju i modelowania l
i II stopnia. Na wystawie znalazły się
prace kursantek bluZJki, suknie, szlafroczki itd.,
a także 30 modeli najmodniejszych kapelusików. Wystawę
mieszczącą
się
w
budynku
szkoły podstawowej
przy ul.
Obrońców Stal:ingraclu ~7 zwiedziło wiele osób,
szczególnie
kobiet. !:>pełniła więc ona ro!ę

ciągi komunikacyjne
północ - południe

„...._...__..._..._..._...__..._,...,...____, __..._..._............_...._ ............_........, ....__,

w kilku zdaniach

l

Nowe

SĄDZIE

~'\WJ~~~

prac młodych
krawcowych

ślepym
zaułku, bowiem niektórzy producenci w pogoni za
rentownością zamiast szukać własnych rezerw prxlukcyjnych i
zamiast obniżać
własne
koszty produkcji wybierają
najłatwiejszą dro..
gę,
jaką jest zawyżanie cen
na swoje asortymenty.

Il1J1.IJO:ikacyjlllych wschód ahód oraz pó.!Jn.oc - połudrui.e.
A więc projekituje siie przebicie ul. Towarowe.i od Srebrzyńskie.i do ul. Aleksa.ndrowskiiej, Ciągi komu.ruikacyjne ulaitwi z lcierunku
woohód zachód przebicie ul. Zielonej
od Żeligowskiego do Obr. Stalinnadu ora.z ul. M~ckiewicza
na W5Chód przez park i.m. PoniaW.wsk:iego do ul. Kopernika. W ten sposób otrzym,a.my
nowe
Połączenie
centrum
miasta z Dworcem Kaliskim.
Wyże.i
wymienione
inwestycje będą
reaJoizowane jl!lŻ w
najbliższym czasie,
Jeżeli
chodzi o dalsz.e uapraiwnien.ia
kom'l.Lillikacyjne,
to
zaliczyć
do nó.oh na[eży
czynności.
Może
ograniczyć
wyprostowanie Uil.. A. Struga
się
tylko do zatwierdzania
od Hu.tora
do ul, Łąk0<wej
cen. I tu znajdujemy się w
oraz
wybuLt"Z€1l1ie
budy;n!ku
przy Al. Kośai•uszki 92 po
stroruie W\SIOhodndei perzy ul.
Mickiewicza. który
zajmuje
c.aly chodin:ik oraz
jez:dn.ie.
stiwarza}ąc utrudnienia komuIl!iikacyjne. Da~ USPrawmeMarcowa wokanda Sądu Woje wódzkiego dla m. Lodzi obfituje
wią7lltów służbowych stworzynia komu.ndkacyjne
obejmą
w sprawy tzw. „wielkiego kalih ru". Będą to procesy kilkudnioło w Miejskich Zakładach Bel>OłąC?.enia
Starego Złotna z
we, dotyczące poważnych nadu:i:yć gospodarczych.
toniarskich clogoony klimat do
Konstantynowską
oraz Połą
czenie ul. Biegunowej
z ul.
3.III odbn-"z1·e s1·„ "0Z·prawa
sta · · '- cl yrek·ci"i tei:io
popełniania
kradzieży
oraz
Ja~odnfoa,
połączenie Górne9'-'
"
·~
przecl, wicie""
różnego
rodzaju, malwersacj.i,
'"
przeciwko sprawcom kradzieprzedsiębiorstwa: Roman Higo Brusa z Retkinia oraz ureży materiałów wełnianych. Na
ter - dyrektor, Zygmunt StePONADTO w marcu przegulowarne ul. Ląk0<wei ocl. Ko-ławie oskarżonych zasiądzie:
fański
główny 7..sięgowy
widziany jest proces o nadupernika do szpitaJa.
Marian Klepczarek (zam. przy
oraz Wladyslaw Wawrzyniak
życia w sklepie „Kamea", o
Bezwzgledruie
najwameiul. Warszawskiej 42-a), Józef
- kierownik żwirowni. Nied·oczym
już sygnalizowaliśmy
s:zym problemem bedrzzie ostaUnglerFeliks
(ul. Demokratyczna
1) _::....:.:.:..
pilnowanie
przez
nich
oboteczme·
l)I"2leoraz
Wachowicz, zam.
__:.:.:.._ _:_
___
___
_ _ _wczoraj,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(st)
____
_ _ _ _zadecyd()lwainie
________
_
cą

WYSTAWA

Zawyżone kalkulacje
Kogo karać?
Konsument nie może na tym cierpieć!

Powinien powstać~~,
laki sklep •••
Co jakiś czas

różnych

budowy ul. MiC!ki!E!Wdcza koło
W.Y'bwórni. F.iłmowej i ~
jej clo ul. Kop~rn:ika
przez park Po.niartowsk:lego.
Już drz;l.ś wiadomo. że arlerda
ta nie bedzńe biegła obeoną
pólkol:ist:ą aleja padru lecz po
jej cięcńJwde.
W Iri.ed,ługim
czasie zapadnie clecyzja czy
budO'Wać
tu Jiil!Jlie tramwaj(>o
wa, jaik ~ca niektórzy, crzy
t.eż po tei arterrui będą
kuroowaly alUJtobusy. Zbudowanie linii tramwa.iowe.i iest po-

łużenie

łączone

z

WYc:ięciem

drzew w

parku Ponia.towskiego i mszczeniem zieleni. Dlaitego ta
k<J1I1<:epcja ma wielu przeciwnik.ów. Prz:nmszczallilie 7JWV·
cięży
k<J(!loepcja ndewycrlna.-

Trzy razy
przed

ma i llliooewastowaniA m.eśai.
J>arl<lu POllllia:towsk;iego. a Ul'Uo<
ohomiernia na ul. M!iok.iewioza.
clo dworca atlltobusów,
W tym roku r&wnneż otrzymać ma szlachetna naiwiErZchlllie ul. Wólczańska niemal
na cale.i swei dłuirości i wĆJJN
c:zas sta.ruie sie 0111a praiw~!Wa

arterią wyJ<Jltowa
z północy
na poł;udl!lJ!e, oczy•w!iśc:ie pod
wairunkiem
zd.iec:ia przy uL,
Andrzeja i:iavkanu. który tę

ulice

t>~adza.

W d..vsikusjtf. nad tvmd za.gadniendami
radni domagali
&ie
zwieksrreniia kompetencjii
Prezydium w zaikiresie nadzoru naci działaJ.nośc:ia Przedsiehi.OI'61twa
Ogrodnoiczego.
gdyż nadzór nad zabez.pieczeIlliem zieleni w l)a["kach mocno kuleje. Domagano sie również
rozwiązania
problemu

oaz.yszczarua miasta.

bowiem

J:>OWodiu braku t>erSQnelu
MPO zerwalo um<Y.ve z DRNPolesd.e. · zobowiązującą
to
przedsi.ebi:orstwo
do
oczyszozama plaoów i J:>eWilvoh
acteniJi naJ.eżącydh do miasta.
z

(Sk.)

pomyśleć

wysunięciem

kandydatów

Za kilka dol rozpoczną się wybory nowych członków ilo
kolegiów karno-administracyjnych. W caJym kraju ma.my ich
wybrać 45 tys., w Lodzi około '700.
Przy każdej z dzieln:!cowy<.~
rac! naroclowych powstały JUZ
specjalne zespoły, które mają
przygotować wybory od strony
organizacyjnej. W skład ich
wchodzą
czl<mkowie prezydiów rac! narod<>Wych. dziat.'.lcze społeczni, przedstawiciele
stronnictw
politycznych
i
KFJN. Za91>oly pracują już intensywnie - przygotO'WUią zebrania załóg w zakładach pracy i zebrania śr·odowiskcr.vc,
na których wybierzemy kandydatów
na członków kolegiów. Choclzi o to. aby zarówno kierownictwa <lanej instytucji, jak i zabgi nie lekceważyły sobie sprawy wyborów.
Do kolegiów karno-aclministra
cyjnych w.inny wejść o.scby
na wskroś uczciwe, nigcly nl e
karane, lt-tóre J>02a przygoto-wamei:n zawodowym wyróż
niają się wyrobieniem sp<>leczno-pol:itycmym i cie6"Lą clu
żyro autorytetem
w swych
środowiskach.

Oe! ich autorytetu będzie b<>wiem zależeć autorytet kolegium reprezentującego przecież wlaclzę państwową.
Nie
mogą więc to być ludzie przypa"d.kow:i,
ludzie
„zqipchajclziury''. Jest jeszcze trochę
czasu. Trzeba więc zatroszczyć
się o wysunięcie naprawdę odpowiedniego kandydata. Zg:xl•
nie z ustawą wybieramy o 25%

_ wi~cej

~andydatów

w.- 1>Wliun„.

ku do lfośc:i stanowisk. Tak
np.
dzielnica
Sródrnieśc:i<>,
która potrzebuje okoto UO
członków do kolegiów, wysunie 160 kandydatów. Z przed.
stawionych list kanclyclatów
racly na.rodowe wybiOTą
per
trzebną ilość członków. To, że
częSć osób nie zoo·t anle wybrana nie ewiaclc:zy w żadnym

stopniu o ich
waniu,

zdyskwailifiko-

Członków
kolegiów wybie·
ramy na 3 lata, nie jak dotąd
jedynie na 2. Prócz prawników lub ludzi z przygotowaniem prawniczym, którzy bę
dą sprawować
funkcję przewodniczących i zastęuców prze
wodniczących
kolegium, c:zy
przewroniczących zespołów orzekających, wybierzemy także vobotników i ludzi innych
zawodów. W tej chwili jest w
Lodzi około 500 członków koleĘ"lów.
W no~ych kolegiach
zasiądzie ich około 700. Ta der
datlrowa liczba, pozwoli na
rozwinięcie szerszej clzialalnoścl i odciążenie zaabsorbowanych I przeciążonych pracą
członków. Organizacje spolecz
ne, instancje partyjne l zw1azlrowe, słowem wszyscy, winni
czuwać nad właściwym dvborem kandydatów i jak 1;.) się
mówi „trzy razy p::>myśleć",
przed wysunięciem kandydata,

„

Ił,)

zł

314.206

Sygn. atkt. Nr Ns. 207/58 W SądziePowia
toiwym w Skierniewicach toczy się postępo
wanie ·spaidikowe po Bolesł.awie Supera ostatnio zamieszikalym w Stupi pow. sikiemie,
wielki, zimarł. 9 stycrmia 1958 r, wSpółiwłaści
c.ielu nieruchomości w Słill!Pi.
WzyWa się spadlkobierców zmarłego, aby
w terminie 6 mi€Sięcy od daity u'kazania się
tego ogłoszenia zgłcsili się do Sądill, w którym
tcczy się postępowanie i udowodln:ili S'W'Oje
prawa do spadku, gdyż w [)l'ZeCiWi!lym. razie
postanowieniu o
być pominięci w
mogą
stwierdzenie praw do spadku.
Sędzia. Powiatowy
1107/K

na nr banderoli: 744424 7
27 kuponów z 5 trafieniami
po około

zł

10.000

WSK
2 wycieczki 14-dniowe za granicę
oraz
kilkanaście tysięcy wygranych
niższych stopni
oto plon wygranych

PRZETARG

Łódzkim

w Oddziale

Gminna Spółdz.ielnia.

w

P.P. Totalizator Sportowy

Łaskie Przedsiębiorstwo Przemysłu

Terenowego
w Łasku, Pl. 15 Grudnia. 9
PRZETARG

następujących

maszyn:

1) Sza.rpak do owoców twardych do proda..I!kcji moszczu,
2) Przecieraczki do owoców miękkich.
Do przetargu mogą stawać przedsiębiorstwa
państwowe, spókl;zi.elcze i prywaitne.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego
1959 roku o godz. 10.
Szczegółów odnośnie danych techniczmych
udzieli się zainteresowanym na miejocu.'

„ •la.mopomoc

Chłopska"

pow. Poddębice
PRZETARG

na !Jrupno ma1siz;yin do masami:
1. WHka z s.i.lnitldem
2. KuitTa z silni:k:iem
3. Nadziewarkę iręc:anią.
Oferty ze sz:czegóJ;owy:m qpisem Śitanru ma.sr.zyn oraz ceny należy kiero;wać na odres:
Gmi!l11na Sipół<l•zielnia „Samopomoc Chłop.mrn"
w Pęczniewie. Oferty pr:zyjmo•w ane będą od
instytU'cii państwo•wych, spóiklzielczycil i oOOb
prywatnych.
Term;rn. nadsyłail1ia ofert do dnia 28. II. 59 r.
Zastrzegamy prawo wyboru oferenta oraz
unieważnienia r·rze•targu bez podania przyczyny,

PRZETARG
OGŁASZA

Pęezniewie
OGŁASZA

w niedzielę 15 lutego 1959 r.
Jeszcze dziś złóż kupon w kolekturze!
Milion czeka na Ciebie

na wykonanie

l

Podajemy do wiadomości. że z d:niem 1 ltultego 1959 r. o godz. 15 zostaje ponownie
otwarty po calkowitej modernizacji
ZAKLAD

,,S·M AK OS-Z"
Unowocześnione wnętrze zakladu, szybka
i uprzejma obsługa oraz smaczne dania
zimne i gorące są • do dyspozycji miłych
gości.

że
Stałym konsumentom przypominamy,
specjalność naszej kuchni to wyborne dania

•
„boeuf a la Strogonoff"
Dyrekcja. L.Z.G. - Zachód
i Kierownictwo zakładu „SMAKOSZ"

Przemysłu

PRZETARG NmOGRANIICZONY
na wy!lron.a!Ilie 200 szit. skrzyń obieg()lwyCh do
pr:zędzy. Termin wykonania 2 miesiące od
daty otrzymania zamówie:nia. Warunlki wykonania: wig wiSlkazanego wzO<rU i z materiału wy.k:O<llawcy. Inforunaoje w Dziale Zaopatrzani.a, tel. 302-23. Termin składania ofert
clo 26. II. 59 r. Komi.syjine oi'Warcie ofort nastąipi 27. IL 1959 r. W przetar.EW mogą wziąć
przedsiębiOll"Sbwa

udzi.ał

pańsbw01We,

:sl';l'Óll-

1091

dzielcze i prywatne.

WIEŃCE SZTUCZNE
szarfy

do

pośmiertne

dostaTC2la

wieńców,

pa.n-tofle,

poduszki

i ozdoby tekturowe do trumien

zamówienie odbiorcom UJSiPOi prywatnym

111a

łecmionym

Rzemieślnicza Spółdzielnia

Pracy
Stolarzy i Pracowników Pogrzebowych
w Krakowie, ul.

I?rzetar~

Milmła,fska.

5, tel. 549-91

nieoe;raniczony

Spółdzielnia

Pracy „Surowiec" w
ul. Piot•kowska 78

Łodzi,

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

n.a snrzedaż dwócth koni w cenie 10.000 zł
i 11.000 zJ:, oraz dwód1 rolwag ogumionycil
w cenie 9.0CO z1 i 9.500 zł:.
Przetarg od/będzie się 23 ll\.ltego br. o god'Z.
10 w Lodzi przy ul. RewoliulC\ii 1905 r. Nr 48.a.
informacji udziela Dzia•ł
SZczegó-ło'\vy-oh
Transpor"tu s.półdzielini. Dl'LY ul Rewolucji
1069/K
lf>US r. N·r 48a.

Tadeusz Stanisław Musiał

MAGAZYNIERA do magazyiruu z nał'zędzia
mi o dużym ruchu - zart:rudni poważ.ina instytucja na terenie m . Łodzi. Wymagana :znwjomość branży narzędziowej. Oferty wraz z
należy składać w Biurze Ogło
życiorysem
szeń, Łódź, ul, Piotrkowska 96 pod nr 1035

Przewiezienie zwłok do Koluszek z domu żałoby w Lodzi odbędzie się w piątek
dnia. 20 lutego br. w godzinach rannych,
a. pogrzeb tego samego dnia o godz. 1'7
z kościoła parafialnego w Koluszkach,
o czym zawiadamia
żona z rodziną.

S. t P.

l

da.nce k/Koluszek. Wynagrodzenie od 16{}0 do
211)0 zł pllUl.s 15% premii. Doja-z!d dogodiny 2823/G
możność uzysk.amia miesrz:!lrnnia.
TECHNIKA budowlanego-kosztorysistę na
samodzie1nym stanowi·slm w dziale techniczr
nym do analizy i kontroli falkturowania i rozliczania budów, INŻYNIERA budowlanego
l'U!b technika budowlanego z praiktyiką nastanowiiSlku kier. robót o·raz robotnika. podwózatrudni natychmiasit Przedsię
rzowego biorstwo Remontowo-Budowlane Handlu Wewnętrznego w Łodzi, ul. l{ilińskiego 138.
108-0/K

I

Jego pamięci.
Wo.iewódzki Związek Zrzeszeń
Prywatnego Handlu
i U sług w Łodzi i Zrzeszenie
Prywatnego Handlu i Usług
_ _ _I _ __
mmLodzi.
_ _ _ _ _ _ _m.
Cześć

--------------~-----~
ilnżyniera do dziaro głównego technologa, tokarey i ślusal'2y wyoolko wytkwalifilko'\vanych
- zatrud!Ilią natyiclhm.iast Zakłady Naprawy
Sprzętu Drogowego w Pabianicach, ul. P~r

W dniu 17 lutego 1959 r. zmarła. po
i ciężkich cierpieniach, opatrzona.
św. sa.kra.mentami przeżywszy lat 80
najukochańsza ciocia.
S. t P.

długich

tyzancka. 106. Warulll'ltj pl:acy do omówienia
1089/K
na miej!S'CIU.

Elżbieta

PRACOWNICY POSZUKIWANI

Ili

Techników budowlanych, magazynierów i
majstra zaang.ażu,j.e Olsztyńskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Odcinek Budowlany w Łodzi, ul. Łą.kowa. 3/5. Zgł06zeruia
należy kierować Łąlkowa 3/5 litvb telefonioz2867/G
nie 387-34.
INŻY.NiIERA budawnictwa 1ąd-0wegozatrudni
na stan<J·wisilm lklie<rorwtrbiika teclmiCZlllego Spóldzielnia. Pracy „Gra.nit" w Łodzi, ul. Pio<trkowska 91. Wymagane 11ajnmiej 5 lat ·pralkity>ki
w W}'lkonawstwie oraz pańsltwowe UJpraiwn<ienia do '!;"rOwadzen.ia robót budOIWllam.ych. Zglloszenfa przyjmuje zarząd sipól<l~elnd w każdy
dzień tygodnda od godz. 7 do 9 r.ano.

1MAJSTROW

wyso{k.o lkwalifikowanyc'h na roboty w<Jdino-Il!:anaJizacyjne oraz st. księgowego z wieloletnią pralktyiką zart·rudni Łódzkie
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Łódź,
ul. Lutomierska 32-34. Zgłosrenia :i;:»'Zyjmu1je
dział oa1ganizacyjno-pra.vmy, r-okój 22.
KSIĘGOWYCH rewidentów o wysoikich kwalifikacjach Żatrudni zjednoczenie Pn:emysłu
Filcowego i Tkanin Technicznych w Łodzi,
ul. Piotrkowską, 278. Podania składać w wy1072-K
dziale kadr.
1 INŻYNIERA budowlanego z uprawnieniami na sia111()1Wdsko kierownika robót, 2 inży
nierów budowlanych - z kilkuletnią praktyką w budownictwie na stanowiska: weryfikatora dokumentacji technicznej i st. inspektora ko111troli technicznej, 1 majstra 1*dowla.nego z uprawnieniami mistrzowskimi, 2 ekonomistów z wyższym wykształceniem i kilkuprakty.ką w !:>udQw:nictwie na stanoletnią
wi·sk.a: z-cy gł. księgoiwego i ekonąrnisty d . s.
kooztów wlas!Il)'<lh zatrudlil.i Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane nr 4 w
1037-K
Łcdzi. Armii Czerwone.i 30.

GŁÓWNEGO księgowego

o wysokich kwaliwymagana z,na.iomość księgowości prze„~•słowej oraz sp~
taczkę r-rzyjmie od z.s.<r:.tz Spóld:ileln!a. Pracy
„Beton',' Łódź, ul. Piotrkowska nr 201. Pła
ca wg. obowi~iących przepisów w budow1060-K
nictwie,

fikacjach rz,awodowych -

I

Domowicz

Zwlcki zostaną przewiezione z Lodzi
w dniu 19 l>m. na cmentarz w Konstantynowie, o czym zawiadamia.
siostrzenica.

I

Dnia 16. II. br. zma.rł nagle na. postepracy opatrzony św. olejami,
nasz najukochańszy i nieodżałowany
mąi, ojczulek i dziad?Jio, prze.żywszy
Ja.~ 78
S. t P.
rw.~ku

Stanisław

l.eoartowiez

starszy felczer
Wyprowadzenie drogich nam zwłok oo..
stąpi dnia. 20 lutego br. z kaplicy cmentarnej na Dolach o godz. 16, o czym
głębokim
powiadamia.ją pogrążeni w
smutku
żona, có!'l~ zięciowie, wnuczęta

-..Ili

·

I

I

wymagane średnie
Sta-rszego księgowego pnyjwy[kiształcenie i killkuletnia praktyika mie Państwowy Ośrodek Ma.szynowy w Bog-

rodzina.

,to_sz_EN_iA_DR_óBN_e_„
'.l_U_o__

Ili

Bawełnianego

W dniu 17 lutego 1959 r. zmarł naale

nieograniczony

nieograniczony
im. J. Ma-rchlewskiego
w Łodzi, ul. Ogrodowa. 17
o G ŁA szAJ A

lub technika z prakffyką na sfa.o

nowi.;i!I,, technologa ~ókien.niczego, tkaczy na
krosna mechaniczme jedwabnicze oraz żakar
dowe ręwne zatnidini R.Z.P.W. „Rękodzieło"
Spółdzielnia Pracy w Radomiu. ul. 1905 r. 30.
1064-K
Wynagr )d _-nie do uzgodnienia.

Monterów hydraulików o wysokich kwalifii zinajomością :s;pa.kacjach zawodowych
wania rz; ikiWkuletnią praktyką oraz izoz kiłlogrzewania.
latorów centralnego
przyjmie do pracy
praktyką
kuletnią
w terenie Zakład Instalacyjno Mtmtażowy
Zarząd
Mechanizacji Rolnictwa w Łodzi, ul. Piotr1110/K kowska 216. Wa•runlki pliacy we~liug u.kładu
zbiorowego budownictwa . Zgłos'Zenia osobiste
z podaniem, żyiciorysem i odpisami świadeotw
i
i.:·rzyjmuje Seikoja Orga!Ilizacji i Kadr w godz.
:051/K
od 7-15.
Lotnicze Zakłady Rementowe nr 1 w Łodzi
5 mistrzów łkackich przyjmą cd zara'Z ZaOGŁASZAJĄ
Przemysht Lniarskiego w Walimiu.
kłady
I, Il i Ili przetarg nieograniczony
Wairtumlki płacy wig umowy zbioroiwej dla mina l;1Pr:zed.::.3 samoohodru osobowego „Skoda Tu stirzów w resorcie przemysłu lekkiego. Mieszdor" 1101. Przeta<rg odbędzie się w biurze L<Jll}- ikainia zapewnione.
1105/K
niczych Za.kładów Rem=towych nr 1 Łódź
Lublinek w trybie ok·reślonym Zarządzeniem 3 monterów samochodowych podwoziowców,
Mi:nisbra Komunilkacji rz; dnia 8 maj.a 1957 r. montera sprzętowca bud„ wulkanizatora. (Monitor PoltSłki Il!l" 56) w tenninie i cenac!h zatrudni Ba.za Sprzętu i Transportu Budownictwa Terenowego w Łodzi Dąbrowa, ul. M.
wywoławczych:
] przetarg odlbędzie się w dniu 9 marca br. Wcdmanowe,j 3. Reflekb\.Dje się na siły wys.c1049/K
cena wywnłaiwc:za 27.00-0, :zil. ko lk·wa•lifiiko<Wane.
o godz. 10 Gdylby I przeta.r,g 1!'1i·e doszedł do skutku., II
przetarg odbędzie się w dniu 24. III. 1959 r.
o godz. 10, cena wywoławcza 16.200 7Jl: gdY'bY ]! l[)rZet.a·r g nie doszedt do s!kutik.u III przetarg odibędlzie się w dnill.l 8 ~em.i.a
SYPIALKĘ fram..cu.ską no
woozesną wysokiej jakoś
1959 r. ·o· godz. 10, - cena W'y!W-Oławoz;a 5:7507
<>I spmedam z powo<iu
Do przetargu mo,gą stawać ;n"Zedsiębioc
wyja.2ldru.. Wiadomość costwa państwow.e, spó~1zielcze o:naz osoby fi\...
.gacl.z. 15, No---~·-"'----.a . d.zienrule
.i(iatka 1 m. 5
wotkli 62,od
zyćzn.e po wpłaceniu wadium w wysoko.ści
uw..ą
kom:i>letne
CZYNNE
.Juli<anowie
na
PLACE
3
~
nie
teriminie
w
wYWO-łaiwczą;
ceny
10%
niej j.alk jeden dulień przed d:atą praetarigu. spr:zeda.rn taino.o . Wd.a<lo- cl.zenie hydrofon>we 500
ar.a.z kompletne
3012 G litrów
mość tel. 304-33
Wplarty wadiilllffi należy dolkonywat w N.B.P. PLAC
z pomi=c.zooiem wyipos.ażenie srut>ni głę
VII O/M Łódź ITTJr 922-6-504.
rz: T'lbI'ami
na.dający się na pr:zedJS·ię bol~ości 70 m
przemysiliowe, po.mpowymd, </J o!,5 cala i
Sarmoclhód można ogl.ąidać codzieI11nie w, biorntwo
sip.meKM
5
sl1nilkiem
fun-anań
lub
rzemieś1ntoze
godz. od 9 dlo godz. 13 w Lotni=yiC'h Za'kła stwo, bllfls,loo Dworea Fa- dam.
piseimne
Oferty
d:aob. RemOIIltowych nr 1 n.a LUJbl-i'I:llku.
br:1•c.z,nego sprzedam. Te- „2607" B•iuro Oglioszeń 2607 G
1119/K lefon 201-35
2931 G Pi>otr.kow.sika 96

a. i1 m przetarg

Zleceniodawca ·zastrzega sobie prawo wyboru ofereruta bez podania przyczyn.

Zakłady

INŻYNIERA

spadkowe

Postępowanie

I

CZTERY pQJcoje a; kuch- KURSY szycia Jt<ołder t
w Zgorzeli.nie zamie- I t1elizny pośc!elowe1 . tka
:>ię na trzy po.koje rz; ku ctwa r<:?.r.t:ego, bleu.tru„r
Wlado- stwa 1 :<onfekcj! lekldeJ,
Łodzi.
chnią w
cerowanlll
Łódź, ul. Wł. By- „rtystyczr.ego
mość
organjzuJe Zakład DosKo
tomskiej 135-45
nalenia Rzemiosła, Łódź,
- -Łakowa 4, ~. 289-05
3 POKOJE, kuchlnla
wszystl•ie wygody orarz;
··uą

NIERUCHOMOSCI

5 ~~ ~
~~~~~,~~m;:ni~.o~;
k;oi, wszelkie wygody w

LEKARSKIE

I

1-2-rodrz.linnym .z
użytl<owaniem ogródka. - - - - - - - - - 2609 G Dr REICllER specjallsta
Tel. 298-42
c11orób wenerycznych DWA pokoje z kuchinią z skórnych 8-9. 16--19, ul.
wyg~damil n piębro w blo Piotrkowska 14
1793
kach zamlemię na trzy
Dr NITECKI specjaltsta
kurz:
pokoje
cz.tery
lub
DOMEK 2 pokoje rz: ku- MOTOCYKL „MZ-ES'7175
Spraiwa do om.6- sikórne, weneryczne 16ch.nią.
chnią w tym pokój a: ku sprzedaim. Tel. 447-79
Oferty pis emne 18 przeprowadził się Kiw ,emia.
chnią wolne do 51przeda82 (róg Tuwi„Rubens" „2611"
TELEWIZOR
Ogł0&1.eń, lińskiego
Bi•ur-0
~1ia. Łódź, ui. Klonowa 7 sprzedaim.
1945 G
Zgierz, Obr. PiOltl'kows.ka 96
2611 G ma)
ziemi lub wię Stah>ngradu 19, Kubiak
MORGĘ
Dr KUDREWICZ specjall
cej w Chełmach sprzePOKOJ w Lod2Jl ruimie- ~tli cho~ób wenerycznyeh.
Łódż,
Wiadomość
d.am.
skórn}·ch 8--10, 14-16. uli
Arona Ludowej 28 m. l
2487 g
ea 22 Lipca 4
4- MORGI -rz;ieml-(wleś-Wl
ANFOROJadwiga
Dr
skltno k. Ładzi) pd1nłe
WICZ specjalista skórne,
sprzedam. Łódź, ul. Tuweneryc=e 15.3t>--19 Prówilna 25 m. 40 od gocli2:. POICOJ, kuchnia,
cen1906
_ _ __, chnika 8
2302 G trum Zakopanego a:arnie- _
16 do 19
j
nię na podobne w Łodzi
PLAC-na .Julian.owie
kołder kurs Dr MARKIEWICZ &pe<: a
PIKOWANIA
wyd2lielcme.
kuplę
lllb
sprzedam. Tel. 393-53
Oferty Zakopane Poste- TKWP. Jeszc:z.e kllka wo! lista chorób skórnych t
2505 G nych miejsc. Zap1sy Tu- wenerycznych, PiotrkOIW'
rnstante 237022
15!> G
ska 109-41
w'ma 15. godz. 9-15
POKOJ z kuchinią zamie
RANNY kurs kroju 1 szy
nię na 2 pOikoje rz; kuchkilka
.Jesz<>Ze
.
TKWP
c'.11
komfort najchęt
nią Zapisy
niej w bl<>ka·ch. Ul. Fram. wolnych mlej~.c.
Tuwima 15, god:nl.na 9-15
WOZEK dziecięcy czesikl ci5'21kańska 12 m. 7
w:ziględ.n>ie
głęboki nowy
i{uasy-px:i;ygotowu3ące
2 POI<.OJE, k""Uchn!a, wy d'.J egzaminów
mało używa.ny kupię. czeladnl2614 G gody, cerutr. a.grzew. gaz, c.zych t mlstrzowsl<.lch we GOSPOSIA do lekarza po
Tel. 41.5-32
parkiet (w blokach) pow. wszystkich zawodach or- trzeb.na. Warunki dobre.
64 m kw. nr p„ nie pod- ganlzuj e Zakład Doskona Wiadomość Srowiańska 32
2649 G
legające kaucji! rz;a.mien!ę lenia Rzemiosła, l',ódź, ul. m. 7
na mniejsze 2 pakoje, ku
POTRZEBNA pa.ni umie_ ch.nla wygody I p . - n·aj- ŁakC'\Va 4. tel. 289-05
_
kroju 1 szycia jąca grać na pl•amliinle do
!~URSY
' - - - - - - - - - chętnlej w blo•kach. - organia:uje
Zakład Dos.ko dziewczynki 7-letnlej. Wa
pisemne „2618"
ZAMKI błyskawiczne wy Oferty
nalenia Rzemioola w Ł?· runki do omów>lenia. pise•m ne „2932"
cienko, Bturo Oglloszeń Plo>trkow (Iz!.
jakC1ści
s>oklej
przyjmuja Ofe.rty
a:api.sy
2618 G
1 grubocząstko ska 96
średnio
Ośrodki S:z;kolenla, Łódź , Biuro -Ogłoszeń Pl""1lr'kow
2932 G
we, kon!ekcyj.ne i roz- STUDE~ IV roku me- ?lotrkr. wska 24, tel. 238-26 s•k a 96
dzielcze - dosta.rca:ę . Te- dycyny pOStZJUlk:uj e po.ko- Piotrk. '>wska 69, Andrae- POMOC domowa poibrzeb
2539 G j u
lefon 394-02
tel. 217-19, na 2Ja.raz lub na przycho
j a Struga 4,
sul>Lokatorskdego
SAMOCHOD osobowy - n aj 1e>hętniej rz; utrzyma- Przybyszewskiego nr 12, cine. Łódź, Pliotrik'O'Wska
Oferty pisemne Zgierz. 17 Stycznia 23
3027 G
86-3 CZajkoswskl
sprzedam. - niem. „Pobieda'"
P:rzybY15zewskiego 112519" Biuro Ogł-oi.sweń, KURSY- \Vyrobu pantofli
Łódź,
2619 G mięk.l<lch, naprawy lalek
2577 G Piotrkowska 96
60 m. 12
dziewiarstwa
DWA-razy-po-p0.k.oj·u- rz; 1 parasoli,
CEGŁĘ białą klasy I
poleca Hurtowa Sprzedaż kue>hmlą zamien1ę ina trzy :naszynowego organizUje
Rze
Doskonaler.:la
Zakład
kuch.nią
rz;
pokoje
Materiałów Budowlanych małe
M. Rzekleckiej, Bydgoszcz lub dwa clJuże rz; kuchnią miosła. Zapisy Łódź, Łą
903 k ATRAKCYJNE U91>raiwnie
w blo.kach. Oferty pis>e!m kowa 4
ul. Emilii Plater 20
Ogllo- KURSY cholewka.rsl<.1e o- nie technic:zme pierwszej
Biuro
ne „ 263 l"
MOTOR s-so~aik or- potrzeby oddam do renrękawiczek
sz.ycl11
raz
m;
Pi<>t~sl~a
szeń,
pisemsprzedam. Oferty
ne A.leksan.tlrów Łódl'Zlki, IiAWALER na stanowi- gani2Juje Za.kład Doskona townej ~kS'Ploatacj .l. Ofer
Łódź. ty „Terrax", Pcxz.nań, Ko
Rzeml<.>sła.,
2'117 G fAku bal'clzo dobrze sytu- leni~
skr. poczt. 35
2503 G
902 k chanowsklego 5
R'll!btn"--=I owany, posladający pO'd Łąkowa 4
TELEWIZOR
::nni"IE'r li" Łoctzią. gospodars.two rol I~URSY sa.mochodowe za ZAKŁAD - śLw·arSlko-me:
magnefJo1loin
sprzedann, Wlaidomość te- ne-letmi.skowe :poszrutl<UJe wocle>we kat. I, II, HI i chao1iczmy Z. Sierocki, ul.
2&15 G pc<koju sub1okator-S1kiego. amatorskie TKWP. Zapi- Przędzaln.iana 41 (między
lef<>n 331-90
M'
j
1 A C
15 w gad
•
T
pwean:n.e „2640"
Ofe!'ty
- iezerwone a
.
z. u .
uw.m~- .
SAMOCHOD oso·bowy - B'uro Ogłoszeń Pio11lrk01W sy
napra„:nat 1100" P<l kapita.1- ska 96
2640 G 8-20, tel. ~»3-60. Rozl'o- dziainą) wykonujewszelkie
częcle kui:su amators.k1e- wy wyżyma.czek
.
--- - .nym remcincie sprze.dam.
Tel. 53 ą_ 87
2625 G POK OJ, kuchrrua rz;am1e- go p!'Zyśp1~szonego w oo. go typu orarz; zakład.a no
Rozpoczęc1e we waliki. Za·kład czy!l'.lllly
. nlę na saimoda.1elny po- 28. II. 59 r.
- - .•
2583 G
„Sbnger-S1- kój na piętr.zie z ''rygo- kurw zawodowego n ka.t. od godz. 9-18
MASZYNĘ
NOWOCZESNY-k ój
piS<!!ll1iile dn. 21. II. 59 r.
Oferty
manC·O" gal>!netową ~IP•r!Z<> claimi.
ur
.
h
ś .
Biuro Ogłooizel'1 • - u ItSll
dam. Łódź, Zgierska 16 „ iG52"
l<re len tec nlcz bran daitnSl1<~ch, dziecięw,5
2634 G PiotmkoiwsJrn 96
m. 3
sizybko
- . __ _ - - - - -2 . - nych budowlanych, ma- cych opanu3esz
AKORDEON „Mig'ma" BO DWA pokoje a: k·uchn:ią, <zynowych oraz kursy ra pod gwa.ra.ncją przy po.Pasów 7 reg·ls>trów ~rze- częś<>iowe wygody rz;amie diotecllnlczne organizuje mocy opatentomanego wy
dam. Ul. Jaina Pieitrusil'1- 1i,1ę na poJ<ój z kuchnlą. zaltlad Doskonalenia Rze nala21luu. Infol.'macje Na437 G
wrot 32
miosla, Łóclż. Łąk'>W~ ~
2';93 .G Targowa ~3 m, :li
skiego 19 m, a
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Zelazny plan pływaków

10 tysięcy młodzieży nauczy sią pływać
Bogaty program sezonu
P.ly.wacy wypowiedzi eli sta- sowej.
zarząd
Nowoobrany
walkę OZP opracował żelazny pronowczą i bezwzględną
tandecie. Pływacy zamierza- gram obejmujący
najbliższe
ją zerwać z szablonem i bra- 18 miesięcy. Je.sit to program
Chcą onh wy- „pozytywistyczny",
'koróbs twe.m .
więc
a
prowadzić możliwie jak naj- praca od podstaw,
w której
łódzkie czynny udział
plywaotwo
prędzej
mł-0weźmie
z pogłębiającego się impasu. dzież.
Z programem prac i zadaW czasie trwania konferennia mi OZP mieliśmy możność
zapo:unać się [la ostatnio zor- cji prezes OZP podał mi pisga.nizowanej konferencji pra- mo następującej treści:

znaczenie III Zja:r;du Polsk.iej Zjednoczonej
Partii Robotniczej <>ra-z solidaryzując się z wszystkimi organizacjami społecznymi, Zarząd Łódizkiego Okręgowego
w dniu' dzisiejszym,
Związku Pływackiego na posiedzeniu
poprzez wp.rowadizenie tez rozwojowych pływactwa łódz
zobowiązań nauczenia
przyjęc;a
uchwalę
kiego, podjął
umiejętności pływania w roku 19S9/60 caJej młodzieży szkoldo klas 5-tych.
uczęszczającej
Łod:z.!
m.
nej na terenie
Zobowiązrunie p<>wyż.size zadeklarowane zostało przy śoi
slej współpracy wszystkich czynnie pracujących trenerów,
ins!Jru.ktorów oraz działaczy z Zarządem ŁOZP".
„Doceniają~

sportem pływackim,
wania
będą nagrody,
przyznawane
wyróżnienia i dyplomy.
Jeżeli chodzi o kalendarzyk
impr&, to przewiduje oin szereg spotkań propagandowych,
meoJ:"az
klasyfikacyjnych
czów międzymiastowych. Dojuż dziś
że
brze się sfało,
opracowali ' dok.ładpływacy
nie terminarz aż do 6 grudŁodziamAe startować
nia br.
będą nie tyikc w Łodzi, ale

w Szczecinie, Bytomiu, Wroc
lawiu, Krakowie, Bydgoseczy,
opolu, Łowiczu, Piotrkowie.
Z chwilą gdy staniemy sil-

straż PożM'łla

404-44
08
292-22
333-33

na Wacia.wa Wożniaka za.m. w
X.0.IuS'llka.ch przy ul. ~ści=
ki 17 urodziła. w d-0mu ~ar
te z kolei dziecko. W oźnia.k nie
moga,c 7l0stll>wić w domu sa.in.ej

(W

nawiasach podajemy
kategorie km)
ADRIA (II _ studyjne _
Pi<>trk<J<Wska 150) „ostat
ni dzieft la.ta" p.ood. pol
d012'JW od lat 18
k"1 ·
'
~. ~~: 18, 20 ·
BAŁTYK (p.remlerowe _
Narutowicza 20) „Trójgłowy sm<>k" prod. radzieckiej, dorz;w. od la~
12, g. 10, 12, 14, 16, 18,

o oza

Ho",

„w

dźungh",

„Szewczyk Dratewka",
nr 5) nieczynny
TEATR M~ODEGO WI- „Damon" g . 16, 17
DZA (MomUStLkl nr 4a) ł.ACZNOSC (ill - JózefÓw 43) „Na tropie" nleczy\llny
ZIEMI_ ł..ODZ· pl'Od. Jlraincuskiej d<n.W.
TEATR
KIBJ (Kopernika nr 8) od lat 18 g. 19
g. 19.30 „serce nie siu- MLODA GWARDIA ( I l Zielona 2) „Piękna tan
ga."
prod. fraaucucerka"
skiej" doow. od lat 18,
g. 9.30, 11.45, 14, 16.15,
M- 18.30, 20.45
.
Pabianicka
MUZEUM ARCHEOLOGI- MUZA (I mojej
„Szukam
173)
CZNE I ETNOGRAFIC~
dziewczyny" prod. ra,NE (Pl. Wolności 14)
11
c:zru~gsz w~I (Więc d:ziecldell d<X21W. od lat
12 g. 16, 18, 20
MU E .
kowskiego 36) czyinne g. PIONIER (Il - Fra.ncisrzlrn1\ska 31) „Kocha.nko14-20.
PALMI~N~ ~ czynma wie -z Werony" prod .
dO<ZJW. oid
francu.skiej
lait 18, g. 15.45, 18, 20 .15
g. 10-18
POLONIA (premierowe Piotrkow·sl<a 67) „orzeł"
polsk1'ej, doziw.
protd..
KPP-owska od lat 14 g. 10. 12.30, 15,
WYSTAWA
· ul. Gdańska 75, czyin.na 17.30, 20
POKOJ (II - Ka-zl·rnierza
g. 10-l9
wystawa nr 6) „Don IC!ch<>t" Kino „DKM"
pn. „Dziecko, z którym procl. rad<lie.ckiej do!ZJW.
od lat 14 g. l6, „Ostatni
się spotykamy"

/lf fJ

Składy piąściarzy

na mecze

JUgOSławi·ą

Z

Z

.,.EA

WYSTAWY

punktu widzenia propagando

POPULARNE (li - Ogro
dowa 18) „Przygody ko
miwojażera" dozw. od
lat 16 g. 18, 20
PRZEDWIOSNIE (I - Żeromskiego 76) „Kości
rzucone" doow. od lat
·
18 g. 16, 18, 20
KLUB
GARNIZONOWY
OFICERSICI (TUwima 34)
„Bitwa. o ciężką wodę"
do.:DW. od lat 12 g. 1~, 19
:t,
uwaga. Repertuar sporząd<lono na podstawie
Komunikatu Okręgowego ZarClądu K.Ln
:/o
bilePRZEDSPRZEDAŻ
tów na 2 dni napr:i:ód do
kin: „Bałtyk", „Polonia", „Wisła", „Włókniarz", „Wolność" - w
Ośrodku Usług Filmowych, ul. Wigury 2, w
godZ. 12-16

akt" prod. a!U$brdacik:lej
doZJW. od lat 14 g. 18,
20.15
1 MAJA (II - Killńsk.lego 178) „Zadzwońcie do
mojej Ż<>l!-Y'.' prod. poisko-czesk1i:,J. d~. ocl
lat 16 g. fo.30, 17.4~, 20
ROMA Cl - Rzgowska 84)
„Stewardessy" - prod.
NRF doow. od lat 18 g.
16, 18, 20
(II - RzgowREKORD
ska 2) „French Cancan"
prod. francuskiej do·z w.
od lat 18 g. 15.45, 18,
20.15
STUDIO (ill - Bystrzyeka 7-9) „Cichy Don"
prod. radzieII seria
•
:f.
<>kiej do.2JW. od la~ 16 g.
lS 30
71
zoo - czy>nne g, t-18
.
l . 5.
SOJUS~ (II - ~?We Złot
ł
no) „Cichy Don I sena
prod. rad:zliee'kiej dOll.l\V.
od lait 1'6 g. 17, Ul.15
STYLOWY (I - KUińSllde Obr. Stalilng-radu 15, Pago 123) „Legenda o ml- bian·iok'.' 218, Gł~'W-na 50,

*

*

*

*

*

Oy'Z.• ury ap e k

lości" prod. oze.stkiej -

K ·operruhk:a ?6,

Pi-C?-brkoiw-

dOZIW. od l~t 18 g. 15.45, ska 67, Plac Kośc1e.!Jny 8,
Jara·cza 32
18 , 20. 15
SWIT (li - Bałucki Ry- AS AJ. Kośoiuszk.1 48
":'"!<:) u?,om., w którym pełn.l stale dyżury nocne
prod. Tadtz.1ezy~emy
ck1ej, dorziw. oo lat 16 g.
DYŻURY SZPITALI
15.45, l!8, 20.15
Bal!uty Położnictwo:
Slen~!ewlTATRY (II - Szpital 1m. dr Jordana,
cza ł-0) „~askółka
prod. raidJz.ieckieJ d0'2lW. ul. Przyrodn1oza 7; Sródmieście, Wid.zew, Starood lat 16 g. 16• l8, 20
(premierowe - miejska - Szpital 1m. dr
WISŁA
Łagiew.nicka
ul.
Wolf,
„Marianna
1)
Tuwima
moich marzeń" p:rod. 34-36; Chojny, Ruda fr.aincuskiej, d<>zw. od Szpital im. Cur!e-SkłciOOw
lat 16 g. 9.30, ll.45, 14, sklej, ul. ourle-Skłodowskiej 15; Polesie - Szpi16.15, 18.30, 2il.45
WŁOKNIARZ (premiero- tal im. dr MadurowJ.ciZa,
we - Próchnika n.r 16) ul. Krzemieniecka 5
„Huzarzy" prod. :tran- Chirurgia: Szpital tm.
ouskiej dCJl2lW. od lat 14 dr P.ir()g()wa, ul. Wó.tczań
g. rn, 12.30, 15, 17.30, 20 ska 195 .
(premle<rowe Interna: SClpital Im. dr
WOLNOSC
_ Przybysa:ews•kiego 16) Rydygiera, uJ. Ste"'1ill1ga
Przygody Arsena Lup1 111' 13.
~a" pmd. fran.cus:l<liej ,
doow. od lat 14 g. 10, Laryn~ologla.: Si.p. im.
N. Barlickiego, ul. Kop12.30, 1!>, 17.30, 20
ODRA (Przędzalniana 68) cms.kiego 22.
„Winna" do.21W. od la1t Okulistyka: Swp. MON,
ul. Żeromskiego 113.
18 g. 17, 19

et.złonka N>dztny, który by - opiekował się jego chorą żo...
udał się do zakładu praną Tam jednak przedł~ą
cy.
uznano za nie
dokumentację
dla uzyskania
wysta.rcaa.j~ą
zas:iJłku cho.robowego i wysłano
petenta do Wojewó~kiego ZaSpołee:z,..
Ubezpieczeń
nądu

nych. Ale i tu sprawa. zasiltku
nie zos;tała. za>laivwlion.a.

W oźnii.aJc ja.ko
M:PRB nałe:iy do

pracownik
Za-

Związku

wod()/\vego Pracowników Go.spodarki Komunalnej. Za.IDtere.wwaliśmy więc jego sprawą
związek. I wtedy oka:zaJ.o się,
że za.równo zakład pracy jak
i WZUS odmawiając Woźnia-
kowi zasiłku chor-obowego pozgodnie z przepisami.
stą,pi:li
Przepisy bowiem przewidują,

zasi!Jku pra~>vi
filzye7lll.emu tylkio w tym wypadku, jeśli jest on jedynym

wypłatę

opiekunem 'dziecka; które

wła

śnie ?.a.chorowało,

dzieci Woźniaka
Czwórka.
jest na· szezęsme zdrowa i
choć wszyscy uamaJą obiektywnie jego ra.eję, nie mogl\ jedwypła.cić
nak w tej syłuacji
mu zasilku.

Czy jednak sprawa jest pnegra.na., czy Woinia.k nie otr.eym.a. pieniędzy w o.kresie, gdy
są mu one najbardziej potrzebne? Owszem, może je otrzymać, jeśli 7JW11"Óci sii: dio Wojewódzldego Za:rząd,u Ubezpieczeń Społewmyd1, a.by podanie
jego zostało skierowa.ne do Zw.
Za.w. Ten za.ś wspólnie z Woj.
ZUS :rorz;patrzy je i może orzec
(w drod2e wYjątku!) wypłace
nie

zasiłku,

Będzie

t.o wpra.wdzi.e

ominię

za

stosowne

nowoobranym pre
pod
pro,jekt zwołania

zasugero-.vać

zesom
egidą

l.KKF lionfeoc-eneji, celem

uzgodnienia i ścisłego opraco
wania kalendanyka lód?!kiego
na scz<>n 1959 r. Na tym zebra.
niu będzie mo-żna w grubs.zych
~

zarysaC'h

uz.godnić

daty

naj\vaż

niejszych imprez, tale żeby w
je<Inym terminie nie było ich
kilka.
w opracowaniu
Ułatwieniem
kalendarzyka
ogólnoló3zkiego
terminar'T.
niewątpliwie
będzie
rozgrywek o mistrwstw-0 I ligi, ustalony ,p rzez PZPN. I dlatrzeba
tego też za )>odstawę
spotkaniol. piłkarskie.
wziąć
E<:clzie żle jeżeli te.i;-o sameprzy
sta<llo.nie
na
go dnia
Al. Unii zaczną gromadzić się
widlllów przybyłych na
tłumy
zwolennicy
a
ligowy,
1necz
kolarwyścigów
bądź
żużla,
skich będą chcieli przeżywać
kolarskie,
t:,.1ko
nie
emocje
czy żużlowe, ale również i pil
karskie. Zbieżność imprez „kła
dzie" flnansowo ich 01·ganizai

toró\v

jeszcze zbyt
mających
tradycji sportowych.
(n)

Urzędowanie

w OZB
zmieniOlfle "o"taly gocl:zimy urzę
dQowania sekretariatu OZB. W po
niedzia•bki i C.'llWa·rtkJi od godz. 10
do 13, a we wtorkii, śro,dy I piąt
M w godz. od 17 do 20 możina w
loka.l u OZB pnzy ul. Pio!Jr•kO·W"kiej 90, tel. 248-93 e.ałatw:iać
wszysttk.ie spra1wy 21wiąza1ne z pi ęś
ciarstwem łódZJkim.

Wtelegraficznym -

skrócie

dlategfl

BUDAPEsz·r. - Przebyiwający
na Węgrzech piłlkarze Cra<eovii
•r ozegrali mec.z z druż:y1ną Fereincva.r.os, prze.grywaoąc 0:2 (O:O).
SZTOKHOLM. - w lrnleJnym
spot1kaJ'l.iu w Slllwe,cj'i hokeiśc i Ka1nady pQokona1i reprezellltac.ję Malmoe 17:2. W me·c2lu tym roo:egrano tylko <iwie tercje, które p.reyniosły wyookrle zwycięsbwa Kanadyjc-zyke>m 9:1., 8:1..

Czternasta

,,SYRENA"~;

i
Uwaga,
wprowadzamy !
ułatwienie ł

uzgod.nić

zwrócił

specjalną

l
~

związku

z naszym kon·
W
kursem <>trzymaliśmy od czy-~
telników szereg zapytań i pro
pozycji. Wiele listów kierowano również do biura „Kuku ...
leczki". Pragnąc zadośćuczy.
w
prośbom czytelników
nić
Komitetem
porozumieniu z
Społecznym wprowadza.my pe
wne niewielkie zmiany do re·
gulaminu konkursu.

l

uwagę

na umasowienie spol.'tu i w
z tym mieć będziemy
zawody masowe jak: biegi narodowe, masową naukę pływa
nia, czy te:i: różne-go rodzaju

zw•lązku

px-01,agandowo turnieje w
ce n®,neJ, dostępne dla

;

samochodu

wiele

trzetia

pił_

Gracze·

dru-

rzy

z

„Kukułeczki 14,

niedziel

8 i

któ-

15 lutego

nie posiadają trze ch odcinków ł
kuponów (z każdej niedziel.i), ł
będą , .mogli uzupełnić je w o-;
statniej grze tj. w niedzielę _.
I'
1 marca. A oto przykład:
Ktoś wysłał na grę 8 lutego
jeden kupon, a na grę 15 lute
go dwa kupony. Tak więc z
„
dwóch pierwszych gier braKuje mu 3 kuponów. Będzie
Ostartmle dwa H~we mecize dJru ł mógł więc uzupełnić je wysyżyna ko®Zyikówtlci ł..KS roze.gra w
łając na grę l marca nie 3 ł
sailii. MDK.
lecz G kuponów. Z tym oczy· ł
Dojd;z.ie do ciekawego reiwaJn<iu"
grę 22 lutego
że na
wiście,
Polonia do
P<>lonlą (Warsza•wa).
muszą być wysłane normalnie ~
łlodzi przyjed:ziie już jaJko dil"uży
~
3 kupony.
na mistrza Polsiki. MeCtZ: odbęd:zlie ł ·Uwaga: KUPONY Z PIERW I
się w sobotę o godz. 19. PlerwsCle
SZYCH DWOCH GIER LUTE· s.po1lkainie rorzegrane w Wa-rszaGO NIE MOGĄ BYC UZU-;
wie liodzianie przegrali 72:78. Drn ; PEŁNIONE
WIĘKSZEJ •
W
gJim pa·rtnerem ŁKS będzie AZS
TRZY. Zna-.
Niż
ILOSCI
warszawski. Mecz wy:zmaczony :oo · czy to, że jeśli ktoś w dwóch
stał na ndedrzJielę na godz. 18 rówpierwszych tygodnia.eh luteMDK. Łodzian.ie "
nież w sali
go brał udział w grach wysyakademi'kaml przegrali 66:86.
po jednym kuponie,
łając
Czekamy na pe>w<>dzenie ŁKS
obecnie już nie będzie mógł
w spo·bkanl•ach rewa.nże>wych.
włączyć się do konkursu. To
Po skończonych rozg;rywka,ch li
zastrzeżenie poczynione zostage>wyich warto byłoby pomyśleć o
ło z tego powodu, iż konkurs
koszykarzy
zorganiClowanlu dJla
przeznaczony jest w -zasadzie ł
ŁKS jaki~oś wyja2.1du Ilia gra111idla stałych graczy „Kukulecz- ł
cę. Jeżeli wyjeżdżają i.llltle druży
,
ki".
ny, to wydaje się naim, że " teredakcja. pragnąc ł
Również
go przywileju skorzystać pe>wiinnd.
ułatwić większej ilości czytel- _.
pracowlici koszykarze ŁKS. warników wzięcie udziału w Ir.on I'
to nostarać się o CleziwO!lenie, a
kursie, zamieści w ostatnim
graoze doczekają się naJ<*Jnej im
kilka pustych kupo·
tygodniu
satysfaikejL (n)
nów literowych, w które mo·
gą być wpisane litery nie bę
dące z takich czy Innych powodów w posiadaniu czytelnika. :.łdarza się bowiem, że
lub
wyjechał na dzień
ktoś
dwa z ł.odzi I nie posiada gaułatwie
Dla
dni.
tych
z
zety
M1strzem Ł<>drtl młe><Witków w
jeszcze
przytoczymy
nia
tenisie stołowY'm został Gra'1ińs1ki
wszystkie litery, z których
przed ozesnyim, Lawalsikim i Łu
hasło.
złożone
być
winno
c.zyńsktm.
I jeszcze jedno wyjaśnienie:
w elillmiima()j.a()h do repreClenita- 1 złożone
w konkursie ODCINcji 1'C>di211 na rz:awody o puchar Slą
C MUSZĄ POCHODZIĆ Z
KI
który
ska rz;wyclęż"ł Krygier,
KUPONÓW WYSTAWIONYCH
w.szedł do drużyny jaiko 9 gra<:ri:.
NA TO SAMO IMIĘ I NAZWI
Próc:2l Krygiera w Clespole są: SuSKO. A oto poniżej czternasta
Płyta, Derdoń,
peł, C2>erwińskl,
litera. nasze,;o konkursu.
Przybyla•k,
Garczyński, Jurczak,
Bi<Mikowskl. zawody w Biel.siku
rozegraaie ll>OOtaną 21 i 22
Białej

l

„Czarne koszule''
grają w Łodzi

!

nr 42 (3806)

l
!

Przy tenisowym
stole

(n)

Francja w półfinale

Zawodowy Pracowników Komuna.lnyeh sta.ra sii: piłkarskiego
o to, aby nie wytrzymująf'e
praktyki życiowej pnepisy zoPARYŻ. - w Pa-ryż.u rooegnstały wr~ie zmienione w
slusznym interesie p.rac·1>wnika. no rewanż.owe spotkanie ćwieq·ć
pibkarsklego
Nie za.idzie wówczas konfocz- finałów klubowego
n-r>ść ~. „uzasa.dnionego omi-J Pucha_r:u Eur-<>oy między inis1trzem
choć FraincJi Stade ReLrns a mistrzem
obowiązujących,
ja.nia
Belgi11 - Standard Liege. Z•wycię„
.
. • •
ży!J.i Fra·ncuzl 3:0 (O:O) i ClM<.waldfiniezyciowych - przepJS 6 w •
kowau się do póliimałów.
A. H.

Pucharu Europy

I

~
ł

~

l-- -----------

....
Redaguje kolegium. Redakcja t Administracja - Łódź, Piotrkowska 96., Centr.ala 293-00, łączy z wszystkimi działami. Telefony be-zpośrednle: Red. naczelny 325-64. Sekr. odpow. 204-75. Dział społeczno
ekonom. 228-32. Dz1al miejski 341-10, 337-47, 343-80. Dział kulturalny 223-\15. Dział sportowy 20B-95. Dział listów 1 koresp. 303-0ł. Red. nocna 279-76. - Biuro Ogłosa:eń 311-50, 293-00, wewn. 30, czynne
do 15.30, sobota do 13.SO. - Prenumerata miesięcznie zł 12.50. Prenumeratę przyłmują placówki pocztowe, listonosze or~z PUPIK „Ruch", Łódt, ul. Roosevelt.'.! 17, konto PKO Łódź 7-6-579. Prenumerata za g-ranlcę wynosi: kwartalnie zł 52.50, półrocznie zl 105, rocznie zł 210. Zamov;rnnla l wplaty przyjmuJe PKWZ „Ruch Warnawa, ul. Wilcza 46, konto PKO 1-6-100024. Wydaje: Wydawnictwo
Prasowe „Prasa Łódzka"4

6. DZIENNIK ŁóDZIU

!

litera do ... t

i zafiksować.
że
przeko.na.nd,
Jesteśmy
LK.ICF zechce przychylnie usto
sunkować sit: do naszej inlcja
do
się
iywy <i. pr.i;yczynić
usunięcia. ma.nkalnentów.
Przy tym nic ·woln-0 nam zao hnprezach
również
p<>1ninać
Przewodn·lczący
P'>Pllla.rttlych.
spraw

cie przepisów, a.Ie jednocześnie bm.
załatwienie
słuszne
jedynie
sprawY.
Zwią,zek

uważamy

dlatego

GKKF

noworodka i
chorej kobiety,
powstałej tró,lki w wieku o-cl
3 do 8 lat, po uzYskaniu zwol7'~
nienia Ieka.rsldeg9 oraz
świad{lZenia władz meld1llllkowYoh, że nie ma. zastępca:ego

nie
żyn
b<>ga~ych

wege>, manilcamerut ten powhniien
i
usunięty
bezwzględnie
b~·ć

Gdy życie występuje kontra przepisom

TEATR NOWY (Więckow
skiego 15) g. 15.30 „Ba.1:bara F.a.dziw.ilłówna", g.
19.15 „Culiotwórea"
TEATR 7,15 ('I\raugutta 1)
g. 19.15 „Madame Sans
20,
Gene"
OPERETKA (Pi<>t!'lkO<WsJ<;a DWORCOWE (li - Dw.
Kaliiski) „Wrota Antarnr. 2~) g. i;i,.15 „Krysia
ktydy" g. 10, 11, 12, 13,
Lesruczanka
TEATR IM, JARACZA 14, 15, 16, 17, 18, 19,
(ul. Ja-racz.a nr 2'!) g. 19 20, 21
im 2)
„Lekk.omysl.nA s101S·t ra"
POWSZECHNY GDYNIA ("f! - TUW a
TEATR
„Wyzn~ia. ho.chsz,~ap~
(Obr. Stalingradu nr 21)
g 19 30 :s;:rólowa. Przed ra Fellksa Krulla
prod. NRF, doz.W. od
tJi.ieś~ia•:'
lat 13 g. 10, 12, 14, 16, 20
(K.opemd/ka
PINOKIO''
dJ.a najmłodProgram
.
"
nr l6) _:n 1';.<JZY'Il(w"'!f ńska szych: „Murzynek :n:o-

„J\RLEK~N

blGdów se.z ona 1958 roku.
kalendarzyk
Ogólnopols•k i
już
imprez sp<>rtowych został
opracowany i pe>dany do pu1>Fcznej wiadomości. Rzecz zr-0
zumlala, Żj> do tych imprez,
dojdzie mnóstwo zawodów o
charakterze lokalnym. \V poprzednich latach ta.k się skła
niektów
mieliśmy
że
dało.
rych tygodn!iach nagromadzenie zawodów, podczas gdy w
si<: luki.
twoi·zyły
pozostałych

Z listów do Redakcji

llłlNll

555-55

TEATRY

nowoobl'ane
że
nadzieję,
pracować z pobędą
władze
nie popełnią
energią i

mieć

d wójną

Iw

&7

Pryw. Pogot. Dziec. 300-00
359-U
MOI

Prawie we wszystkich związ
się
kach olU'ęgowych odbyły
wybory nowych władz i
już
ustalono pr<>g<ra.tn na najbliż·
oraz podsumoprzyszłość
szą
wano mini-0ny okres, \vycią.ga
wnioski, z :niektópe~rne
jąc
Trzeba
niedociągnięć.
rych

„ -

WA:ZNE TELEFONY

Kom. Miejska. MO
Pryw. Pogot. Lek.

trwały 7 dni, PZB, w trooce o jak
najleosze przygotowain•i e naszych
reprezentantów, postanowful :ro.zeg>rać tegoroca:ne lln.dywLdualille ml
sitrzosbwa Polski senioców r61Wnież w ciągu 7 dni.
Mistr.zo.stwa Polski odbędą · s·lę
w dniach 16-22 mą.rea w Pozinaniu. WS<Zy9tikie ok.ręgoiwe llJ\Vti.ąz
ki muS1Zą do 7 mall."ca nadesłać do
PZB tmienne :Listy sw-O>ich zawodników. Jedyinie l8 mare.a bęcW.ie
diniem wiolmym od iw.alk.

·u ''a
.
,..,, . ~-'
nie na nogach i zacznie odraL'a srvu.owym post 00zen.i
. 1·
ły
t
·
d zac• się
p w.ao .{l Y" rząd Pl':B zaakceptowal sklady
spo.r
.P'I'ZYJd:_;:1e reprezentacji Po1siki na mecze z
mieście,
naS'°,zym
cz.as na stoczenie poJedynikow J Jugosławią.
od.1leci
H~Pl-<..t<.;:t;.t<.;N'l'AUJA I
z najsilniejszymi okręgami
(/.'.'.a!Piątek do Jugo.slawii
więc pogra1;uJować
Należy
naszym pływa- grzeb) w :następującym s.k;adz1~:
wstępie
na
kom i życzyć im powod.z enia Kukier, Guti;i.a.n. ( W?Jto~1=),
Boczarski, .Kulej • (~'-an;illis:k1),
Ja. Nie.
w pracy.
Drogosz, M1s1aik, Uza.Jęcld, WaPrezes
lasek, Pietrzy<k<JWski (Kliś), Ję~
(-) R. BALCERZAK
drzejew.ski (trener Stamm). Jedynie ob&ada wa,gi koguciej uza
czy dla
leżnion.a jest od tego,
Gut..'Tlana uda się do cr..asu wY.iaz
du załatwić dokumenty podróży.
------.;
1-l.Bł'lłE~B.N '.l'AGJA
DRuGA
Piłkarze I.KS w najbliższych
· ·
•
'-~·
w
WE "'
wyo+ą_"'
d
k
b'
.
mowego, ·a ·o""J1nie •- ·rowtmez
"J
:u
".L•uou•A.-,.L-u~" ~
W już dniach zakon czą o oz on Y·
h
Wojwwic.z
Olech,
cyjny w Kudowie i przyjadą do składzie:
okres m1es1ęcy levu1c ·
Grudzień,
czasie wakacji: młodzież z,naj- Łod7'i, by szykować się do ro;z- ( Gutman), Adamski,
Dampc 11,
Wodzik, Mrówka,
opiekę trene- grywek ligowych.
dzie właściwą
ŁKS RzymaaTiafi~, Wojciech<J1Wsk.i, .KuPrzed sezonem ligowym
rÓ'\v i działaczy - słowem Za·
zamierza rozegrać kilka spotkań
kreślono szerokiL f ront dzia- towarzysl<ich. Prowadzone są per moreik (trener Szczepan).
NA RJ.NUU KAl_,1.HKlM (ll4:
traktacje z III-ligmvym zeg,połania.
W"'"tą.o.i na.st<>nUJ'ąca 111
pobudzenia jeszcze Iem startu. Mecz ten projekt<>wa bm.)
Celem
-,.,...
Jny jest na 28 bm. Drugim S•p<>tka
h
·
· '-·- · · · · ty
Bendig,
w1ę"-""-eJ lilll'CJa wy l zac ę- niem naszych ligowców ma być RBPRJ~l':B.N'l'AUJA:
8.zybyJsk.i.,
Binek,
nauczycieli spotkanie z kadrą P-0lski junio- Brycihl.ik,
cenia trenerów,
Oohman, Obala, Guziński, Słowa
fizyicrz.nego, po- rów. Termin 8. III.
wychowania
G -'-k
St b ·' - ___ ,_,
·
Dopiero po piet"WSzych tych k'
· kl b
,~ ły
.,_
rzt:=
rzę "'Ow'>lU,
iewi>ez,
U Y starta.eh, będziemy mogli 7l0irienl
SZJ.i-.O
szczegome
sporto~ do pr:zejawiania je- tować się co do formy posuze- (.GugniewJcz) • .('l\rener Szymań:sz::..cz=e::__:_w.:._·i:..:ę::.k::.::.::sz:..:e:.::g::..o:.__za:.:..,1_',n_te_r_e_s_o_·.:..::g:...ó_In_Y:...C_l_1_;,,g_ra_c_z_y_._<n_>_ _ _ _ _ _ _s_ou_·_)_.- - - - - - - - - - - -

W dniu 21 gn1dnda ub. r. żo..

.,I

I

h hł d,
ł
Maraton bokserski n·
&t:~~:::p/~~~=mi:~x:; 1e· WO DO IJOIJe Dla[ ~ HfJ[u u~uOW

piłkarzy ŁKS

wg które-1
Zobowiązanie go nauką pływania będzie
ob:iete ok. 10 tys. ml odzieży
-jest bardzo poważne i śmiałe. , Będziemy z zainteresowaniem obserwować jego realizac.i ę.
chyba będzie
trzeba
N ie
długo.czekać na wyniki oprafachO'WCÓw
przez
cow.anej
pracy«metodyczm.ej. Zawodników w poszczególinych konkurentjach szikolić się będzie
indywidualnie, a. więc tym
samym podniesie się poziom
ich specj aliizacj i.
Doty.chczas całe żyde pły
wactwa łódtzMego koncentrowało się w basenie MDK. Teraz uwaga ZWT"ÓCO'na zostanie
również na ba.sen przy ul. Ki1ińskiego, jak również na ośrodek pływacki Unii na Widzewie.
Akcja szik'oleniowa ' j.aik i
program impre2 nie zamyka
się okresem (jaik to miało dotychczas miejsce) sezonu zi-

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT •

Pierwsze mecze

Sekreta,m;
(-}.&JIL DOBROWOLSKI

Pogot. Milicyjne
Pog<>t. Raitunk.<>we

SPORT •

