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Oplata pocztowa uiszczona

Kłody

•z Paryża

numerze

na wyższych uczelniach potrzeba .konkretnego programu
Nowinki
Carte postale
pod kołami nasi-ych motocy[di
Sport. ..
Prawo pięści
Podniosła uroczystość w Pabianicach

Młodzieży

*
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NRF zabiega o spotkanie
ministr6w spraw zagr. trzech mocarstw

ryczałtem

W SPRAWIE BERLINA
Austria oferuje

Cena
50 gr

Wydanie A

Łódź,

plenarne

Dziś 2 bm. o god'Ł. 10 rano
l'G'7J.l>0ezy na się plena.me po.siedrenie Sejmu PRL. W pierwllZYDl punikcie porządku obrad
odbędzie się pierwMJe C'Lytalllie
projektu usta,wy o saan~ie
roootn1iezym. Pr<>jekJ ten, 7lgł019ZOnY J>l"Zez li>C'llll4 grui>ę posłów, wi>lynąl .Już do las.kl marszaJllrowskiej.

I bm. w god-z.ilna.ch p!M!ed\t>oodibyło si.ę poOSieludn iowych
d7.e n,i e klubu poseilsikieg<> SD, w
<>zas ie którego om,a,wia.n o projekty ustaw zna.jdują.ce się na
!!>01'7.ądku dziennym wwrk~we
&'0 posiedzenia..

Nr 286 (3741)

wtorek % grudnia 1958 roku
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Otrzymal·ą

o zasilanie funduszu
tn!eresnjącymi Wlll!iookami
WO'sł:ąpiły zebTail'le na w0zoraj-

po.<;iedreniu
D ziel.nic.o'Wego L igi K o biet (Ru1da).
omówieni u calokb"'Ltałtu
Po
d zfalalno&c<i w okres,ie upływa
oraz za.twierjąc."ego półrocza
d zeniu planu pracy na I kwartał
l959 r. wyw i ązała .s.ię d)'ISku~ja, w
k!ó;·ej gloo zabrało kilkanaście
niezwykle
poruS1Zając
k o biet,
ważne problemy dnia codz;iennego.
Ws kazano ro.- .in, na korruieC!zność dalm.ego rornwJjamia kursów p ·ra>ktymm_vch - srzycla. gol!IJJ{lda.r stwa domowego, Itp„ orrMmego rod~ju
A'aniz<>wa•nia
form opieki nad rodzi1naml wielodzie~n:vmi orao: S11o<>lecznej opieki nad kobleia;mi podesrdego
roozi:n.
wieku nde ma,_j11,cyml
!SIJ>Olecwą
taik:7..e
Podkroeś lono
ważność dals:rej akcji Ligi Kobiet na rzecz walki. z alkoholizmem i ochr01I1y kobiet przed.
skutkami alkoholizmu ojców rodzi.n.
Prawie wszystkie zab'ierająoe
glos uczestniczki narady wskaz:invaly na znaczen!e jak najs zyhs·zej realizacji ha.'>ła „Budujemy szkoły Tysiąclecia". Co-

gzym

plenarnym

cz:łonkin ie

Zarządu

NIK położyła kres

szkól

nę

oo

-

Z iriiciRfywv RW PZPR
w Katowicach

Pierwsze warsztaty
przysposobienia
zawodowego

w szkołach
podstawowych

Pierre

Ge~c·vey,

oświad:
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part1 z Elektroc·ieplo wn·i
r.

Apel kobiet dzielnicy Ruda

z

generał

cz;rla, że skłonna jest dyskui;owac
jedynie nad technicznymi asp~k·

minut.
dwie
Odbyto się również kolejne 16
posledzenle konferencji trzech ino
carstw ·w sprawie zaprzestania
eksperymentów nuklearn~·ch.
Na posiedzeniu w dniu 1 gru·
akła
dnia to czyta się dyslrnsja nad Cl•·
rządu . ZSRR, zrewido·
klaracją
projektem po·
wanyin radzieckim nad
artylmłern
rozumienia ora.z
pro·
amerykańskiego
pierwsz~·m
Dzi<>r jektu ukladn o wstrzymaniu does ·
b
'lk
~o . W~~l ·u, Y wr 2 <?1e " ' ' -, śwladczeil przedtożonym konteren
zyr;sk1 mog_l otrzymac to, na c;o ej! JHzez delegata USA Wads·
cze,;;:aJ: (m. rn. Judzi do robot wortha.
w kola.eh konferencji panuje
ściąga.no aż z Bełchatowa i UJa-zdu). Jes t też zasługą ekip warc- optymistyczny nastró.1, jakkolwielc
się, .że dyskus.1a n;i.d
przewiduje
pr,::edsiębiorstwa
szawskiego
(WPBSC) z inż. Klimkiem i inż. obydwom"' pro.rekta.ml 11kladow
D„bskim na czele że wylrnnaw- niewątpliwie potr~"' jeszcze dl~gi
cz?~~ i być moze przeclągrtle się
'
'
do nowego roku lub nawet dalej.
(Dalszy ciąg na str. 2)
[ •

Wczoraj rano robobnicy Zakla- kotłownia. „Dzierżyńskiego" prze
d&w im. Dzierżyńskiego, spieszą- sta.la. działać, a komin - zasnucy na pierwszą, ranną zrnia.nę wa.ć niebo dymem - już na zawsta:wa.li grupkami na podwónu sze.
Nie na skutek strajku, lecz
fąl:>rycznym, dziwiąc się czemuś,
czego nie wid.zieli już ba['dzo dlatego, ż,e Lódzka Elektrocieplownia rozpoczęła właśnie dosta
dawno.
- Ile to było lat temu? Dwa- we: swego produktu ubocznego.
przy produkl'ji energii
jakim
dwa?
dzieścia
Przypominano sobie ostatnje, elektrycznej jest para, dla lódzgiego przemysłu..
o~dwojeinne strajki u Geyera,
W niedzielę pisaliśmy, że jest
kiedy kominy fabryc2me nie barto pierwszy w Polsce wypadek
wiły nieba piórnpuszami dymu,
a mur y kotłowni staly ciche i tego rodzaju współpracy energew po- tyki z pc·zemysLem, d'l.iś wypada
wymarłe. Wczoraj zaś dodać, że jest to hi storycz;ny mo
niedzi ałek, 1 grudnia 1958 roku
m e nt, od którego zgcznie się pro
(tę datę będziemy odtąd uważać
niemal za historyczną dla I~odzi) ces uwalniania miasta od dymu,
a samyc·h fabryk - od kl-O>p·Olów
utrzymywaniem
z
związanych
własnych kotłowni.
Inż. Czerwinow, któ.ry od soboty niemal bez odpoc-zynku dozorowal sta.nowlisko mieszczące si~
prz=-'. glówn>'.m utściu pary z Elek
trocieplowm, mowil nam wczot·aj o wyda<!'zein~1ch astat.niej doby·
..:.. W tej chwili „Dzierżyński"
raz więcej sz'kół - to likwidabierze już 37 ton pary na godzicja w.ielu codziennyoh kłopotów
od 5 do 7 atmo
zwjązanych z trzyzmianowo..foią sferprzy
i tem11eraturze okol11 160
to stwocz.e:nie lep.s:zych stopni. Przez cały czas, od soboszkót,
dla na- ty w południe brygacly Warszawwarunków !l1auounia
szych dzieci.
skiego Przedsir,biorstwa Rudowy
Kontynuująo tę myśl 7.ebrane Sieci Cieplnyeh i Lódzkie:ro Zana :plenum kobiety podjęły a- kłacl'll 'Sieei •Cieplnych kontrolopel o jaik najo-suzędn·i·ej.~..e 01r- wały rozruch magistrali łączącej
z' Elektrocfeplownili ganiwwanie teg-OTocznyeh irn- fabrykę
·
Jl1'e'Z n.a. ~ budowy 57.Jkół Ty- robot'.' zda!& egzamin.
StoJący obok dyr • . Grac:zyk
ten,
Apel
siącl.ooie. w L<>M;ł,
wspommal o tym, co Slfl dzi~ło
wseystkiClh rad wczoraj raino w Za:klaidaclJ. im.
skierowany
zakł'.ad.owycl!. i instytucji :p<llS'tiuDzierżyńsk;ieg·o:
luje wykorzystanie oori.ą.gniętych
_ OdbywaiJ:y 9ię pielgrzymki
tą diroigą furndlllS!l.y na budowę do kotlow:ni fa,brycmej, bo wielu odce.ulo ciepło w centralnym
S'Lkól.
dl
l
. .
a
Wydaje się, ł.e l'P(lłee'Zll& fm- og.~ewamu 1 p~zyp YTW pa~Y
mo
me
l
techJ1ok.;1croych
celow
.cja,cywa 07.Jonkiń Dzielnfo~weogo
gło uwie!"Zyć, że przy ty.m wszyZarządu Li,gt Kooie.t (Ruda) za.stkim piece kotłowru są wygasługuje n4' jaik na.f,sz«me J><tTak więc u „D:1li.erżyńsz.one.
(wyi.rz.)
parcie.
skfogo" komLn pr:zestal dymić„.
Fabryka może pt'ac<YWać już „pelrui. parą" na parz.e z EC-2.

budowę

w
na kon!erencji p raoowej
Borin rzeczni1k p rasowy r7..ądu
NRF, Felix von Eckardt. Konferencja oolbec1z'.e się -praw<lono<lol:mie w Paryżu tuż przed
iub po sesji rady NATO, k tóra
rozpoczn:e s;ę w s t olicy Francj i 16 bm.
LONDYN (PAP). - Rzecznik
l:>rytyjskiego oAwfadczyt
rządu
na konferencji w Londynie, 7..e
zwolani:a.
de cyzja w s;>::awie
ministr ów spr aw
konfe::enc.il
z.:i,gran:c znyeh trzech moca rstw
za~hodnid1 oraz NRF Z.<Ipadn 'e
w c'ągu najbli żs zych dw ócl1 trcecih dni. Rzecznik doda!, że
kons ultac je na tema t sytuac ji
w zwi ązku z raw Berlin:e
tocZĄ
czieckimi propo.zycjami
s. ę dalej nornwln '. e w Bonn .
WASZYNGTON (PAP). Sekretarz stanu Dulles w y raził w po·
nledzialck gotowo~ć spotkania. się
z mln.istrami spraw zagraniC7.•
nych w. Brytaltii, Franc.li oraz
NRF dla przedyskutowania pro·
blemu berlińF.k.iego.
Rzecznik Departam~ntu !'>tanu,
White, oświa.drz:vł. 7.e nie jes t mn
wia.domo. by miało nastąpić ja·
kieś spotkanie z ministrem ~praw
z•i:-raniczn:vch ZSRR, Gn>n!Yt!I,
dla przedyskutowania. problemu
niemieckiego.

WW'~

GENEWA (PAP). Na poniedzial·
kowym posled.zenlu konferencji
w sprawie zapobiegania niespodziewanej napaści, grupa pai1stw
zachodnich, w imieniu której
przemawiali Pierre de Leusfe i
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Rok XIV

Dziś

mediację

Rząd NĘ$ konferencji m ln is:trów spr.aw ~·
tl'zech granicznych, poświęocme~ omorządom
za proponował
odbycie w :eniu problemu berlm.sk:ie~o,
mocarstw zachodlnioh
CAśwlad~z.en'e tej treści zlQzyl

BONN (PAP). -

ciśnieniu

Poważne,

lecz

niegroźne

BF.RLJN (PAP). Sekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranirs
nych Austrii, Bru110 Kreisky, ~
świadc7.ył w poniedzl:>lek na kon
ferenc.l l prasowej, że kanclen;
Austrii, Raab, uwa..'9:a za motlhve
objęcie prze.z Austrię roli pCYśred
silną prz;elotną nika. w kwestil niemieckie.I. B y ł<>
Wczoraj Lódź i okolice zaży-·Mieliśmy doi\ć
to moiliwe - podkreślił on by
ły pierws.zej przyjem111.ośd zimy.lz~dy_mkę. -~ale miastoe.n.k jeg~ jed;vnie
w wypadku !!dyby 7.Wró·
okolic e . pok.yly . s i ę c1 • ą po cono si' w tej sprawie do rl'.:\dU
wloką sruegu, ktory szybko taiał, austriackiego i gdy'll:v prop07.ycJa
bowiem temperatura wahała SH~ taka hyła akreptowana. przez za.
w gramcach O stopni.
6
Interesowane strony.
Podobną pol(odę miala wczoraj
cała PolS1ka. Jestr.śmy pod wpJywem wyżu, kióry przesuwa się
WJ
w kierunku wschodnim, niosąc

w

zimy
górach rai dla narciarzy
sygnały

Rada nospodarcza
przy CK SD

I

działalność
rozpocz11ła
'l

•
• propon1ue
Grec1a

sobą falę chłodnego

powietrza
z
z 1>l•lnocy. Wy ż ten nies·i e z wbą
WARSZAWA (PAP). w tych przelo t ne opa dy śmi egu i śniegu z
dnia ch odbyło się 1na ug uracyj11e deszczem. Podobna pogoda, jak
G o~poóa rt"Zej twierdzą meteorolodzy, utrzyma.
R ad y
po~i e dzenie
przy Centralnym Komitecie S tron sle w naszym kraju jeszcze dfva
.nictwa Demokrotyczne>go. Posrn- lub t:zy dni.
Anglią :rozJbudowal l>'ię
Nad
d'.'enie eagaił za.stąpca. prz-e•wodSD Wtodz„mif!'l-z Le- rto!ić duży wyż, .który ma tendenCKczym
niczll?ego po
referat o węzlo
chCYWJC·Z,
wych problema-ch s-tro.n•nictwa -,v cje przes uwania się na wschód.
ro.zwoju sil wytwórc.zych w latach Gdy obejmie o<n połacie Polski,
zastępca pr!le- pogoda niewiele zmieni się na
1959-51\ , wygol.osit
wooniczącego kCYmitetu drobnej lepsze. N i e będzie bat>dro chłotlno, jednak należy się liczyć z
wytwórczośoi Staonis;ła•w Gablryl.
.Na posiedzeniu powoła:no Prezy pr:zelotnymł opadami śnieru l
dmm Rady GoSl)>od&rcze•j, którego mżawkami.
Wczoraj w południe Warszawa
pr~ewodll!ic.zącym. imstał red. Włodz1mJ.erz Lechowicz, zaś tr.a•stępca
mi rpnzewCYc1niczące.go: min. zyg- i L6dź notowały plu.s 1 stC>pie1'1,
munt Mos kwa , wicemi,n. Franci- 'illrodaw µJus 3 stopnie, Gdańsk
s:rek Modrzew:<k>l I wlcep1-zewO<dnl plus 2 s topnie, natomiast !l1ajczą.cy ko.mite.t u drobnej wytwór- chłodniej bylo w Olsztynie roinus 1 stopień.
czości Sta. !l>isław Ga.Oryl.
W górach, aż strach pomyśleć,
na Kasprowym Wierchu minu3
llllllCZUI•
12 stolJ)ni! N:e= wyi..s.zą tempera
tl e ~
U turę zanotowaino w południe na
Snieżce (-10). w Tatrach padał
duży śnieg już od niedzieli, a na
Trzeba p.rzy okazji nlllpisać kil- ' '
ka słów o pewnyni przełomń.e,
Snieżce 7.a·notowa.no przelotne októry musi.al nastąpić w trakcie
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Ad

k
k
ars ·1

w

oszustów

z prywatnych

przedsiębiorstw

wykonywa.nia robót, by
do
było w niedzielę
całej 2-ldłometrowej 1 bm. w Stoczni Gdai\skiej od·
rozruchu
·wodowania
„Dzierżyńskd" była się urocT.ystość
magi.strali, i by
. d~:a'ek kolejnego, dwunastego 10-tysięcz•
l
. ł
wy ączyc w pom1e ~i •
mog
otrzymał
który
PLO),
(dla
nika
własne kotłownie.
!mię zasłużonego dzialacu komu·
Warskiego.
Adolfa
Ten przełom nastąpil jes,zoze ulstycznego
latem, kiedy niepokojące zjawi- Na uroczystość spuszczenia statku
ska na budO'Wie, lbalagain.ia.rstwo na wodę przybył m. in. wnuk
w dziedzimie kadr irbp. odsuwały Warskiego - Jerzy Wyszlrowskl.
Statek wybudowany został w re
momen.t oddrunia do lJżytJku rurokord<>wYin czasie 122 dni.
·
;~
"
. .
ciągu parr<l'We„o W ~w. „siną Matk;\' chrzestna, nowego st!ltku
dal". Trzeba. było zmian persa- jest Maria Pieczyńsk!I, dług. oletnalnych w k1erowructw1e Zakla-, nia dzialac7.ka. ruchu robob).lczei-o
du Sieci Ciep1nych, nowego stylu i PPS-Lewicy, wspólpracownlczka
pracy, i orgain>izacji, i olbrzymie- Warslclego.

e
I"'
'-'Y pr m
na d JORK
Reprezeri.(PA!').

NOWY

tant Grecji w KomL~:ii Powiern·: cze.i ZgrO.ma.clzP.nia Ogólnego NZ
pr""OZ"'.
wy~t·~u
-.- " c.· ą, ab'.' - e
~„
ile nie uda się 7lnal.eźć in:ne.go,roz
wi•!liam.ia - Cypr przekazan y z.ostał pod powienn-ictwo ONZ.

„

1

Praz. r1·to
w drodze

do Indonezji
BELGRAD (l'AT'l. ,Ta.k lnformu•
je Sekretariat lnforn1acjl Zwląz·
kowej Rady W3•konawczeJ, na za·
prezydenta Indonezji
proszenie
Sukarno, prez:vrtent FedPracyjneJ
Ludowej Republiki Jugosławii Jó·
zer Broz-'fito zloży oficjalna, wł·
zytę w Republice Indonezji.
Prezydent Tito wyru„ył w dro
grudnia w ro
Mitno Iż ltoniun!kat urzędowy
wspomina jedynie o wiz:ycJ11 w
Indonezji, w kołach dzicn.nika_r·
t
d
~
sklc~ są_d7.I slę, ih prez.y ent '-':• o
odwiedzi szereg Innych kra.low.
Wymienia się m. In. Egip.t, Ind~,
Cejhm Burmę I Pakista.n.
_
'

I

sie na
dobre.
Duz'.o ci'eplei' ni'ż w Polsoe b,.10
J
na
wczor·a· Vi' Cz~hoslowaci'i
• .
~
J .
WE:i:l'zech l >;e WJoszech: lecz im
dale) na polinooo-wschod, tym
:ni.;i.sze temperatury: w Moskwie
minus 4 stopnie, o godz. 1% w po
t r
j Ff I nd" t •
ł d .
~o;:;:;;:e o npa~ła ud; ę::ii:'qs elG

stanie przed sadem

'kierownictwo

Wl·e Ika afera gospoda.rcza ~:;ie:. ~:!b;~~~~~~~. d~:~\~c~!:
w

ft

ł
O1
d
można spuszczony na wo ą ;:~lw!~i~n~'at1::~11~Jj~kn~r;:t:::.; ~i1n:c~o~~~~~~cii.
dolnośląskich, rozpoozął
przystąpić

sfopni, w północnej Fin~&ndji
Komitet Wojewód-z.ki PZPR w
najniższa temperatura '!Yitosiła;
Katowicach wy,s,tąpil ootatnio z
minus 2% stopnie, a w połnoenf'.l
cenną inicjatywą zaintere.siowanawet do -26
części ZSRR _
stopni. Są to już potę:ime mrozy,
nia uczniów najstarszych kla.s
s·zkól pod1S1ta"-owyoh zawod.ami
jak na obecny okres.
metalowcia, elektryka, mechani- Całe
Z tego jednak, co prze;powiazakładu
Przedstawiciele Na,jwyższej Izby ka i,tp. W związku z tym po' da•ją m.teorolodzy, nie grozi
prze
Kontroli, dokonując ostatnio
w
zor,gan[zować
.stanowi0!!1o
glądu robót elektryfikacyjnych w
pod.stawowycih woje5 powiatach woj. łódzkiego na· szikolach
raJ wieczorem chwycił mróz I
tknęli się na. przypadki uadu~yć I wództwa katowickiego warsz!.a..raczej będzie wilgotno przy ciąg
strony prywat- ty przyr;po.sobienia zawodowego,
nieuczciwości ze
nych przedsiębiorstw wykonują· w których uc.zniowie za'lJ!l.ajacych prace związane z doprowa· miaUby .s~ę z :pod;Sl(awowymi „fajd7.enlem prądu do chłopskich za·
nikami." tyoh zawodów. s~.reg
gród.
p.odz rezultatów kontroli wynika, śląskich zakładów ipracy
kł
tys. z?. Za w.iedzą dyre!QCji i
Prokuratur.a Wojewódzka
Iż nieuczciwi pnedsięblorcy, wy- chwycilo ten pomy& i pt'zy.sit.ą
O 8
najważniej.s.zyClh.
sporządziła ak.t · o- kierownictw
łatwowierność rolni· pilo do organizowania własnym Rzeszowie
korzystując
skarżenia przeciwko sprawcom komórek admini.stracyjnych !aków, os1.ukiwall Ich na setki tykosztem warsZJtatów w szko- skandalioznej
a:!ery go.s.pod.ar- bryk-i !alszowano kwity odbio'lęcy złotych. M. in. niejaki Zdzi
la.c:h.
dzlalają
Lodzi
z
Wiśniewski
•law
Fabryce ru wyrobów gotowych.
lJańcuck>iej
czej w
cy w rejonie gromady Sokolniki,
Akt oskarżenia i>tw:erdza, iż
śrub. W toku śl€dztwa stwlerPow. Wieruszów, nie .rozUczyl się
dzono, iż milionowe malwer.sa- o tych bezprzykladmych maoh ido_tyelu:zas z mie,jscowymi chłopa
nu.. z !(Woty pul miliona zlotych.
przez nacjach duib:.7..e w'.ed,z:eli dyrekpopełniane
były
cje
ostat.nich
(PAP). W zostały
.WARSZAWA
dowiedziono, iż
Wisniew ~ klemu
t or. nacze.1ny za kl. a d u T a d eu.s.z dniach
·
od pow,ew
przeprowadzone
p~·.awi.e
wszyr;tlcich
jego obroty elektryfikacyjne w la
pned
między
rozmowy
warsv.awie
Franza.s.lępcy
Je.go
PreJzmer,
adm:mpracowników
dzialnych
tach 1936-;;7 ,v:vnosiły 3,S mln zł.
Z tego tytu1u Winien on jest pań
stra.cji fabryki - od dyrekto:a eis'l.ek Ste?ik i Zb:gniew Kw<>-lstawicielaml Urzędu dla Badań J~
stwu 834 tys, zł.
glowny ks:ęgowy Jerzy drnwych I Techniki . Jądrowei
naczelnego począwszy, a s'kon- czak,
Inspektorzy NIK u.1::.wnil! jed·
Rządu
wszy na magazynierze działu Szv.szkow<liki i 12 ocl;"'-"'wiedzial- N ltD, Bmra Peln<>mocmka Enni:U
dla Spraw Wykor•ystania
"" . .
. •
•
,
cz.y ' •
nocze~me, Iz Większość prywat·
n y·ch praoowrnkow admmnstra- Jądrowej PRI, l naszP.go Centralzbytu.
n.ych wyl~onawców posluglwala
1 bm. 0 go·d,zinie 13 w MuJak wynika z aktu o.skarże- cji i. p(<>rw technicz.ne,go, m. in . 11„.go J,aboratorinm Ochrony Ra·
sui m•tena~am1 lnstalacy.fnyni,
pod POZina- nia, dyrekcja fabryki śrub :prz.ez S7.<!f<>w'e produkc-ji,
k:iernwnik dioloafoznej w spr:\wle wzajemnej
pochod~ącynu z nielegalnych źró· rowanej GO\slinie
w~1•ó·11>ra.cy w d>:i~d:mnie ochronY.
n:em, minister lączno.ś~ ~ Z. trzy lata przek.az-.nvala władzom wyózialu pr<Xlukcji itd.
deł.
od
... __ · ·
pned prom~~nlowaniem.
Sprawą nadużyć za.iął się Woje·
. ''.
Obie ,tl:<>ny wysunęły m. In.
wódzki zespół do Walki ze Spe- Mo.'iikwa W o..,.,.c~o&~1 pr~w - resortowym fdccy)ne dane ~
zorganizowania wspólnego
projel<t
sty=RN
Wo3.
LUm
początkacih
w
Prezyd1
Sprawa
1
n:czą<.-ego
Nadntyciami. oszuści
wykonywaniu m:es1ęcnnych
kulacją i
Fr. Sz.c.zer'ba1a, I rekreta.rza rocz.ny(;h
starsą przed sądem. J~d:iocześnie planów pmdukcyj- ni a :przy.szlego roku wejdz'e na nad!'oru radiologiemeao. obsz~ru
Woj~\\'Ó<lzj6ee:o 11:r1rnic~nego i Bałtyku, e1a..g!ej wy
Prezydium · Woj. ltN w Łodzi pod KW P21PR w Kras.ki i :zia,oro- n ych.
Sądu
UmożJ:wilo to bezpod- wokandę
;. _ •
, .· d k .
h
m!any in formacji z za kresu ochro
· ·
S --'· ·
jęlo uchwalę, która zakazu.fe an-1
„ .·
·
..... ·
u:1.y,,,"'1wame premn J. w Rze.szow:e. • i=tm•IU .\1]J(l'sroc1 ny .ra.dlol~tnleze.1, 11. tal<że wy.mia·
gatowania do prac elektryflk"c:v.i swnyc; ,"OSOL o on~ 1 uro,zy s.cawn~
przedsięblor- stego otwarci.a. nowe.i radcosta- srodkow z funduszu :i.akladmve- lfi <hskarż®,Ych Z.O.Stalo are.szto- ni- ~llM:J~listów: dl& ceh'>w szkole·
nych prywatnych
···
aiowy_cllo
.. ·
mln 400 wanyoh,
ców, bn specJalneJ z1o_dY. :władz, cji po·znań.skiej o moc.-y 300 kW. go na sum~ I>Onad
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przed

ogółnopofską

naradą kulturalną
W związku z oi:6lnopolska, na·
radl\ kulturalni\, która odbęllz:le
się w Warszawie w bleża,eym mle
Propagandy KL
Wydział
slącu,
PZPR wspólnie z Wydzi:tłem Kul·
tury Prez. RN zorganizowały spo·
tkan.1e z ·Udziałem kierowników
klubów młodzJ.etowych ZMS l
ZSP oraz najlepszych klubów :r.aW wyniku narady,
kładowych.
która potwlerd~la poważną rolę
wychowawcza, jaką odgrywa!ą klu
hy, podjęto sz„reg wni1H<kńvr; m.
in. wysunięto projekt utworzenia.
Rady Klubowej prz)- w~·d7.iale
Kultury jako placówki <>1>iekU11·
c·zeJ, a równocześn.ie b<:dącej terenem wymiany doświadczeń w
pracy klubowej. l'ostulowano nakcntaktu ni'.
ż;rwsze:o
wl~zanle
polu kulturalnym pomiędzy klubami I posz.czególnyml zaldada.ml pracy. Zwrócono również uwa.gP, na konieczność rozwiązania
spraw finaJis<>wych istniejącyc.h
pow5tać w _pnyJuż i mających
S'Złoścl klubów. (lg)
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Prez. Goty ustąpi
PARYŻ (PAP). Rzee?młk XallC8•
lani )>remtera oświlldczvł, że pre·
z:vlłen.t C•>ty "' rozmowie " go11~
raJ"m de GaulJe•em za.powiedziała
te nie będzie się ubiegał o po114

a7 1Q'.bór, •

~~~--~~----------------------------..:..--------~--------------------··

Berlin

a komunistów padło prawie 21 proc. głosów

franc· a ma nowy parlame;nt
!akiego

chciała

PARYZ (PAP), ~ 30 listopada na terytorium Francji odbyła się druga tura wyborów powszec:hnych. Również mieszkań
cy Algierii. i francusldch terytoriów zamorskich wybrali dedo francuskiego
putowanych
Zgromadzenla Narodowt>.,go. Dzię
ki specjalnej ordynacji wyborczej, S?reparowan1u mapy wyborcrej oraz U1SiJnej kampanii
peli.tycznej i prasowej - zwy-

Węgierski naukowiec
,

.

gosc1em
łódzkiej
Od dwóch

om

WSE

przebywa w
Lodzi prof. Uniwersytetu im.
Karola Marksa w Budapeszcie
- kierownik oddz. towaa:oonawstwa przy Katedrze Technolo~ii
i 'l'owa.roama.wstwa - dr Gyiirv;y Kollath. J e.5t Ol!l gościem
Katedry Towaroznawstwa łódz
przez
kiej WSE. kierowanej
JM"Of. dr JÓ7efa Iwińskiego.
Gość zatrzyma filę w Lodzi do

prawica

cięstwo odniosły partie prawicowe z .soustellowską Un l ą Nowej Republiki na czele. Jednak
mimo sh"Onoentrowanycil wyis;ilków niemal wszystkich u.grupo..
wań politycznych i rządu oraz
prasowej
kampanii
wielkiej
zmierzającej do izolacji. Francuskiej Partii Komtlll!istycznej,
zamierzenia prawicy nie powioKomuniści pozosyui
dły się.
nadal jedną ·z :naj.si.Iniejszy(:'h
i najpotężniejszych partii politycmycil we Francji. Swiadlczy
o tym najlepiej fald, że uzy"skali oni przeszło 3.741 tys. glosów, to je.st 20,76 pr-O<C. ogólnej
liczby gl!>SÓW oddanych w C'Ła
sie wYOOrów.
prze.szlo
2ldobyili
Socjaliści
2.484 tys., to jest 13, 79 p.r@c„
tj. 7,58 proc„
~mp 1.365 tys. Unta. Nowej Republik.i 4.769 tys.
czyli 26,47 proe„ Krajowe Centr1JJD Niezależnych i Chl-0opskieh
przeszl:o 2,682 tys„ to jest 14,89
proc„ różne ugrupowainia pratj, 8, 75
1.567 tys.,
wfoowe proc.
Podział 485 mandatów metro;polii w nowym Zgromad:ze:rulu
Narodowym przedistawia. się następująoo: Unia. Nowej Repnbliki (UNR) - 188, niezałe:!mli i in-

oraz przewodnicząmad.zen.ia
cych poszczególnych komisji.
4 grudnia odbędzie się nadzwyczajny kongr.Ps SFIO oelem
ustalenia dalszego programu politycznego tej partii.
21 grudnia będą miały miejsce we Francji wybory prezydenc:k.ie. Panuje powszechna opinia, że generał de Gaulle zo..
sianie wybrany na prezydenta

Stolica Niemiec, a od 1949 r. sto·
lica Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Przez mia.sto przepły
wa rzel<a Szprewa.
Obszar Berlina wynosi 883,8 km
kw. (z tego wschodnia część 4C2,8 hm kw.), a. liczba mieszkań·
ców: ponad 3,5. miliona (z tego yv

DLA MAJ,WERSANTOW
NIE MA MIEJSCA W RADACJI
NARODOWYCH
Prez. WRN w P02lllaniu podjęło
uchwałę, zawieszającą w czynnoś
ciach z dniem. 1 bm. przewodniczących gromadzkich rad narodowych: J. Witkowskiego z Wronowa, paw. Plesizew i Fr. Zenkera
2l BoguS"Zyna, pow. Jarocin.
Dokonywali oni różnego rodzajtt malwersacji, działając na sz.ko
dę ludności wsr!.

GALERIA MALARSTWA:
W BIAŁYMSTOKU
W odbudowanym ostatnio ratuszu w B!alyms>tokLt otwarta zostamalarstwa polskiego.
ła galeria
P.rzy- Fakt
go rządu V Republiki.
ten jest wydarzeniem dużej
puszcza się, że p:remier będzie wag! w życiu kulturalnym tego
miasta, które nigdy nie posiadało
wywodził się z UNR.
za- własnej galeirH malaTStwa.
W niedzielę wiecrrorem
kończyły się także wybory w
„KOPALNIA" NA BELU
18 okręgach wyborczych Algierii. Wybranych zo.stalo 67 de- W lecie b'r. nasa: przemysł meputowanych. Wybory w A1g'erii ta1! nieżelaznych ro:zJpoczął próbodbywały slę pod nad:rorem ar- ną eksploatację na skalę technicz
mii franoo.skiej, więc nie ma ną piasków cyrkonowYch, 2Jnajdu
eo c1o icb wyników. jących się nad brzegiem Mo rza
zlud.wń
Zresztą prawie wszyrey kandy- Bałtyckiego. W ki~ku miejscowoś
daci to pr.zied&tawi>Ciele &krajnie ciach Półwyspu Helskiego oraz
a1gier.s.kl.ch, pod Ustką i w oikoUcach Miel.na
prawioowych kól
zwolennicy ścisłej integracji Al- stwierdzono, że plaski tzw. plażogierii.
v:e zawierają rótne cenne minerat
d .
j
.
W czasie wyborów w Algieuze oos osoiwa.n1e
ły, ktore ma ą
rii doszło do szeregu :incyiden- w
przemyśle.
tów, które .a;gentja AFP tłuma
warto a:az.naczyć, te w NRD
czy „brakiem wyrobienia polib Łt ki h ! kó
t j
a yc c. I> as . w
tycznego u muzulmanów i nad- eksploa ac a
jest juz od lulku
lll!l.ana
m-0rskich
miejooowładz
gorliwośai.ą
nastu lat.
wyC'h".

llkwidac.la alianckiej komendan"
tnry, która zarządzała Berlinem.
Po utworzeniu NRF, Berlin za•
chodni nie został do nleJ włączo
ny na prawach prowincji (Land).
konstytucję, odUzyskał własną
rębną izbę reprezenta.nt6w i senat, Stosunki. między senatem

aboolutną wlększością głosów.
Następnie de Gaulle powierzy misję utwo:-renia pierwsze-

0

.
części zachodniej nieco ponaa
millony).
_ 11'.o zak?ńczenlu drugleJ woJny
swia.toweJ, Berlin uległ analogicz·
nemu podziałowi, co reszta terytorium Niemiec. Cztery mocalstwa okupacyjne za.jęły ~dpowied
nie sektory w tym mieście. W
wyniku pogłębiającego się proc~su podziału Niemiec na dwie odrębne części, nastąpiła w 1948 r.
2

(rządem) a władzami NRF' są kon•

!~~:w;kn;pfc~J~e~achodnie mocar·

Od 194.9 r. na.stępowało stopniawe rozdzielanie się dwóch stanowiących dotychcza.s całość części
miasta. Powstały tu dwa odrębne
dla części
rnie.lsl1!e zarządy
wschodniej i zachodniej. JstnieJą
różne systemy walutowe, oarębne
władze porządkowe, oświatowe ltd.
w wyniku tej sytuacji Berlin jest
środy.
jednym z nielic-Lnych mia.st świa·
W diniu wcrorajs.zym profesor
ta, w którym Istnieją dwa unl·
uczestniczył w ćwia.ianiach to- ne ugru]l'Ol\V.ain.ia. prnw:i1)0We 11 wersytety, dwie akallemie sztuk
waroznawstwa w Wyższej Szlk<r 133, l\ffiP i chneśc'i.fańscy depięknych I mnóstwo innych zdu·
blowa.nych instytucji.
le Ek-01I1omi=nej, a n.a.st(}pn.ie molkraci - 57, soejailiści - 40,
7.1.viedzil odd'Zial produkcji włó radykałowie ciągła zmora remontów I usuwa- W Berllnl.e wsch.odnlm, który
37, komuniści
kien kazemowych (biallrowych)
W<?Ji;'ą pos1.adal 30 proe.
nia. awar•i Itotlowni fabrycznych pr~ed
1
w ZPB :im. 1 Maja. W dntu - 10.
które są, '.jak i sa:ne fabr:Yki ł6~ ~;~~e~ i~~~~:i:~ ;:::;J~~!~~:!::
Jak z tego wynika, nowa orzwied.74 In5tyt'llt
dzisiejszym
~ wyma- ly w ublagłych latach przemysły:
.stare
w1ęks~'JŚC1
w
kie;,
Wlókien SztuC!Zlllych. W giodzi.- dy:natja wyborcza oraz zespole trudu w okresie budowy i od gaJące ustaWlczneJ trosk!i, doglą- elektrotecluticzny, chemiczny, po•
(Dokończenie ~ str, 1)
nach popołudniowych wygłosi lenie frontu w5Z)'ISl1lkich sil re- stwo wzięło sobie do serca ter- daiwainia do użytku magistrali.
dania i kapitałów na naprawy. ligraflczny, odzie:!;owy i inne.
na zebraniu katedr chemii i to- akcji, rozbicie sil lewi.cy spo- miny, harmonogramy i ważność
Zda.line zaopatrzenie w parę tę Natomiast Berlin zachodni, bę•
*
* •
waroznaw.stwa WSE referat ot. wodowaly, że skład nowego gospodarczą budowy.
d~cy „wyspą" na terytorium Nie·
usuwa.
troskę
łąmagistrali
z
zejdźmy
Ale
„liozwój nauki towa=awstwa. Zgromadzenia Narodowego abmieckiej Republiki DemokratyczWspomnijmy też 0 pracy nad- ~~ej EC-2 z „Dzier:żYńskim" ~
na Węgr.zech", Profesora zadn- solutnie nie będzie odzwiercie- zoru techn.i=ego (int. Mańkow- spoJ'.2lffiY :n_a oaJ:e m1as.to._ .w o
Co Jes=e ciekalwego w tym nej, pozbawiony został za.plecza
im. Waltratus) ,_,.., wresz- kresie dwoch lat naJblizszych wydarzeniu, że pierwszy lód.zki ekonomicznego. Na. skutek tego
teresowaly także nowoczesne dla! realine~ ukl:adu sil poli- ski
coraz mniej kominów będzie dy- komilll przestał dymić? Chy!ba to, spadła tam Ilość zatrudnionych w
! "'.",
.
Nowe . 1
magazyny Centralnego Zarzii,du tycmycih we E'rancji.
300 rue wym1en.1<l!!lJ'.ch w miło w Lodzi _ pod koniec 1960 że koszt-y budowy ma.7,istiraJ łą- 1>rzemyśle w st<>sunku do okre;su
o
cie
będzie skrajnie
Skupu Surowców Wlólcienni- Zgromadzenie
Natomiast p1i:f ktei że aż czących Elekltrocieplowlili.ę z fa- przedwojennego.
t .
k
tym artykule fachowicaich i praczych i Skónzaeych na .żalbień iprawicowe. W w;rniku wybo- cow1Ili.lta.eh, którzy pokOillali w.ie· ro u , 5d a.kime f61bę nkpl.ab d n,
l brykami są kosztami szyftJ.ko ciok.rotnie wzrosła liczba. pracująJest to skutek
rolnictwie.
w
cych
.
.
.
.
'!
mog
a.
ę
ry
a
«:
~
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104
rów naj&iilniejszą partią zostacu.
wyga.sic piece swych kotlowm. z;wracaJą~i się. Jak na~ za- oparcia się na za.sadzie samowyWizrla węgierskiego naukow- ła gaullistowska Unia Nowej
Do tych 104 zakładów dojdzie pa- pew.nlał lnz. Klim.ek, plema,dze starczalności części zachodniej.
ca przyczyni się do na.wiĄzamia Re:publliti.
Prócrz SFIO dużą
ra z EC-2 clla celów technologicz włozone w tę naJnowszą lnwe- w zachodnim · Berlinie istnieje
między porażkę panieśli. także radykaściślejszych konta.któw
stycję przemysłową Lodzi, zwró- przemysł elektrotechniczny (zakła
nych I ogrzewniczych.
i Uniwersytetem łowie spoleoz;ni,
!ódzką WSE
W n1jbllźszą sobotę otrzymają cą się ii pewnością juź za. jakieś dy AEG, Siemens, osram, Telefun.ken) oraz przemysł budowy
im. Ka.rola Muksa, prowil.d7A>parę takie za.kłady jak ZPB lm. trzy lata.
Piexw.sze ZgromadaJE!ln.ie Naro- Borslg.międzysektorowa.
F • BĄBOL maszyn
'
"'' i erczews k'1ego ' na ,W'-<J
nyob w formie korespondencyjKomunikacja
_____....
C7ałl'!
"''":'
nej juź od dwóch lat. Prof. dr dowe V Republiki zbierze się w
działa zasadniczo bez kontroli, ale
Wa.i-ynskiego
im.
ZPW
skiej,
J(y.tef Iwiński pra,wdopodobrue dni.acll 9-11 grudnia na swe
ru.c h towarowy podlega przepisom
ZWAT. Łącznie - podziemie Lozłoży rewizytę na W ęgnech w p<llSi.edzenie kOlllSltytucyj;ne oęlell).
specjalnym, uwarunkowan:vi!l ist·
fi
dz.i zryje w~ mag1stral pairO-•
.(J. b.) wyboru prrewodnicząoego Z.gro- żyletki „Rawa-Lux", procłukcjl wycli długości 17 lrm, by dostat'- Mi
roku przyszłym.
nleniem odrębnych walut• .,..._
Oddzielnym problemem zachod·
l''abryki ostrzy do Golenia. w Ra· czyć już przed końcem 1960 roku
niego Berlina są połączenia t.omumleszbloków
wie Ma.z. - nowoczesnego zakła- parę do fabryk ł
nika.cyjne z Niemcami zachodnidu, uruchomionego w ub. r. - kalnych na Zubardziu I południu
ml. Dbtychcza.s używ3:11o do tego
stosunkowo szybko ztlobyły uzna.- Lodzi {ul Obywatel&ka).
celu autostrady: Berhn - . Helm-"I
•
C
nie nabywców w kraju. Spotkały
0 oznacza ta ws.,., praca.. ener wczoraj Wieca:o·rem 111a ro,gu Al. staedt - Magdeburg, trzech koryslę one także z zainteresi.wanlem
Kośoiu.Wkl ~ 22 Lllpca do9ta~ się tarzy powietrznych oraz wytyczo·
firm zagranicznych. ostatnio fa· getyki z przemysłem ~ódzkim~
W fabrykach będzie mo2illa pod koła p.rzejeżdżaijącej taJksów- nych szlaków woanych (kan:i,lr).
bryka w Rawie Maz. podpisała u1 bm. po 6-dnlowed przea<Wle zo książ.k! mkarżooy prosi <> głoo i mowę na dostawę pierwszej wlęk zmniejszyć obsługę kotłowni do kl T-26-586 5-letml Ad!IJlll Nowicki, Berlin zachodni nie Jest -i' nie
może być tworem samowystarczal
stała wznawlruia ro~rawa prze- oznajmia, że w większości jest to szeJ partil, llcz~ej 9 mln szt. ży- 1/5, poza tym w 104 zak:laidach zam. 22 LLpca 5.
lódzkkh zai=zędzi się wiele ChłO\Pl.eC d>oonał W\Sltrząsu móz- nym bez nieustannych do~w :z:
tWier- letek do czechosłewacj!.
ciwko Er!J.chO'\Vl KochOIWi. 24 dziefl fonta2Jja autol'la, który
choćby dlatego, że gu. W sta111le clęźikim przeiwlezlo- zewnątrz, czyli z obszam , RF.
żyletkami polskimi Interesują pieniędzy
był amerykańskim
procesu poświęcony był całkowi- dz! Koch ~lina
neutralizac.ll
się także w Innych pailstwach, koszt wyprodukowam:ia. 1 tony pa- ny został do S:zip.itala l.rn. Ko!l'Cea- Propozycja
cle odczytyWanlu dokumentów, szpiegiem.
zachodniego I przeks.ztałcen . go
Z kolet sąd odczytal :tragmoot m. In. na Węgrzech 1 w ZSRR. ry przez fabryczną kotłownię wy ka. (s)
znajdujących slę w aiktach spraw wolne m!asto moze d1>p1 -va
'ż
j
.
wy. Dotyazą one zaTówno okresu kmążki, Paula Wolfa pt, „OhI_l~ W związku z tym klerownJetwo
dzlć do oparcia Jego ekonot a ~
przedwojennego jailt 1 lat 1939-44. Maske'. Autor opisuJ.e clrz!ałalno~c fabryki w Ra.wie Maz. spodziewa :1°si 0 wiele więce ;l zru cema!
nawralne zaplecze, tj. NRD.C · \ ("'
akladow1
Jednym z ni~Yeh ogł09zo- Kocha i .i;twierdza, ze SltanO'Wila się zwiększyć w 1959 r. eksport Jaką. faJ:>ryka zaplac
'(t) '
sądowe1"
S1eca Ciepl.nych za pa.rę dostarnvch przez sąd do•kumentów było ona łańcuch praest~pstw I nad- żyletek do około 30 mln szt.
.
J
czaną z Elektrocieplow:ni. W „ba
spraWO<Zldanle Pol9ld.eg-0 związku użyć. Koch nil!dal sobie nieogra.n!webnie" koszt ten wynosi obeczachodniego w Olsztynie na temat oz:one wprost prawa i władzę. Jełt,.. l.
nie około 35 zl, w „weki.ie"
_
bestialstwa Mśtlerowocówki....w stosu.n· ~6J1Wi~ dajj~gy;npr~~~n1:i"'fnfe~~~
Z"
37 zł :ta tonę. Uw.zglę
prze-'ę'-'e
ku do ludno ci pols ~, w Pru- cjl w ' 11:a'kresle sąd~~~a, łącz· ·, _ .,.
1
"'" wu
'
sach wschodnich.
dnijmy frukt, że taJci. „D.zl.erżyńJednym z najclekawszyich dll'ktt nie 7l dowolnym zmieniaru.em wy"„
ski" zużywa roczmie około 160
~
.
mentów były odc.Zytwne tragmen r0<ków.
prury by wyp.roton
Koktórej autorem jest u- lnny fragment
ty
ft. '·
Iii
6
dukować zaiplanowa.ne ilości pw..ę
ZNUDZILO MU SI~
czestnik 'zamachu na Hitlera - cha - to jego przestęp-stwa 1 nad
dzy i tkanin baweliniamych, i że
CZEKANIE NA TRON
Glsevius. Charakteryzuje on tam użycia ftna.nsowe. „Plenląd.ze ~e:
I
Kocha ja:ko jednego Z najbardziej żą na ulicy, trzeba je tylltO umiec :P.retendent do tronu aug,triaetkde na każdej tonie zarobi tylko kilę ~.·
t h J a ki e t o b ę d a. mi"li <>Reall go Otto von Habsbwrg nosi się z k a -•
- mav\'i.ał- Koch.
Zl'"'C2lnych" gaulel<ter&w
MO yc .
to wymuzacja tej maiksymy
_: poooieść"
i
_ , __ GI Hitlera
" "'ł wl.-'· t
ń•cz""'~Y ny dl• c-•ego łódzkiego przemy
do
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.
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awamtum1k
diabel
to wcielony
do '.
N.a WlZJil.OWi<J!!lYl'll w<=aj pro- nika 1952 r. na. imieninach
wyr.az on W c e o słu!
'rowadzenia ~ nie majątków, przedsiębiorstw, yczen e
zawrae otów do
Można widzieć też zyskJ. dla ces.ie o morderstwo Elżbiety mu I wińskich, skarżyła się„ Jż
życi'e n~jbardzlej ~antagtyel'Jllych d-0bytku. Autor książki przytacza kanclerza Austrii Raaba. Jak doJ óźwiaikiQl\va kompletnie okira~
pomysłów". Jako przykład autor fakt, że w Prusach Wschodnil.ch tychczas, lilie złożył on jronak re- calej gospodatrk.i. Przecież para B
podaje fakt, że Koch w Królew- sporządzano spisy najzamożniej- zygnacj! ze swych praw do tremu, sprzedawana przemysłowi jest, eoker, zeznania czterech świad ją z garder<0by. Elżbieta Becl\'.e~
cn zatrudnił„. alchemik.a, który szych żydów, którzy następnie czego wymagają prawa o·bow!ązu jak wspomnieliśmy, jedynie pro- ków nie wn:iooJ:y do sprawy nic za namową I wińsk.ich wy:di.a
przy nroduk- nowego. Jed:yme ooczytam.e przez
u,...-~ym
dukt~
w Republice Austrla-c<kieJ.
jące
płacić &taly· hara,cz, sięga. ł wyrabiać dla niego złoto · musieli
.-uv~·
~.„
Rząd austriacki nie podjął jesa:,
J óźwiaikowej O\'ll.ateczny
. .
j
rru a
1 1u d :zi.e· w EC 2 sąd wyjaśnien;i.a św. Iwińskiej, czyla
.. el kt
„
jl
d
otaczający się nieby- ący rueJecLnokrcmue we
Megaloman
a.ł - , u której mies:zikała Bed!:erówna termilll zwrotu s:kradziOl!l.ych rze
wałym luksusem i przenychc.m, siątek tysięcy marek. Całej tej cze ecy~t kwi sprar1e k ze!J!WO1em1a CJl energlll e ryCTJl'l.eJ
:~~~~!Y~~::::eJ'i t~r:;::;~ ~fu~ przed wprowadzeniem się do czy na 22 tegoż miesiąca. To by<> ' raJu.
g ęcia
c.11łowiek pozbawiany ja'klchkol- a~ji p~tronjkowal ś olso~lśc~e i czer na powr
O\Slk. J óźw:iłtilrowej, zasl:·uguJ·" WJ. ła ooiat!Ilia wizyta Beclkerówny
ILE GOTOW ZAPŁACIC
oc '
orzy c
z n e
wielt skrupuł&w - oto &!owa, któ P
„
rymi Glsevius określa sytwe,bke I tym. ·razem osic.arżony sflwler- MĘZCZYZNA ZA UWOLNIENIE wata energii otrzymywanej w
z !11!ich, że Elż- w domu świadka. Od tego czaEC-2. I wrestzcJe, jedno jes7JCZe uwaigę. Wyniik.a
· dzla. że Wolf, który pracował w
Kocha
1
su ślad po niej zagilnĄł.
0 20
'dzi
'-~-•~
•
B-bie•h
k
b
f
•
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·
OD KOBIETY
SIĘ
cz. eń.
(GI,.,.·-y ~·rząd Be-..n!e.
t .c-· •.""' RSHA R~;)'
·d-_."·" l"t tragm-·
1
1
_ __ _pa_z_ _er__ _=__er_,_""""'
a_r_y_a._c_ _ _....
__
n~plsał tę -ks1ązkę M!eS1Zkanika Nowego Jorku. SY1· 0_s_,i_ą_gn_ię_ai_e_:_z_n__n_e_w
~·· "w ~. stwa
po O ~" •~ '
Po zamknrl.ęciu przewodu są· ,
re111.0IWY
ustanowiła
Small
v1a
jego
był
ponieważ
tendencyjnle,
dowego głos zaibrał prokurator
wrogiem. Koch złożył jednocześ- k()rd świata ... zapewniwszy sobie
11:1
-Tadeusz Skowron. Powie<l;,'ąl
rozwodowego
procesu
nie wnolosek, aby sąd nie odczy- podczas
114
alimenty w wysookości
tywał innych fragmentów ·kS<lążek, rocz.ne
01I1 m. i:n.: Od sz,eściu lat wlacLE:
gdyż - jak okreśm to os.ka!żony a1.50o dolarów.
śledcze ' sądowe us.iłują odkryć 1
stwomy to dla nlego nieprzy5PI'awców ohydnej zbrodni, do-,
BRYNNER TRACI ŁYSINĘ
obr<l'rtę.
chylną o>plnię 1 utrudni
.
lwnai!lej na Elżbiecie Becker 'Ilf.
Akcja rozprzedety cegiełek nil. Sąd jego _wn·losku nie uwz;tlędnił. Yul Br"'n.ner _ jedeJ!l z czolopaździern:Lku 1952 r. Niełatwe t;>'
'
Fundusz Grunwaldzk! dobiega Następ :ie przewodniczący komweWl!ląlrz
pracy
oraz
rodowycli
Wojew
niedzielę
ub.
W
końca. Ogółem łodzianie wpłacili pletu sędziowskiego, sqdzla E. wych aktorów Hollywood będzie
zada:rlle, zwłaszcza, że Z'lvlolti
i-a·
z
Stronnictwa
partyjnej
StroinnicKomitecie
wódzkim
jl!ż na konto Fundu~7!u Grun- Binkiewicz, ujawn,U kilka wyjąt- muslal - przynajmniej na czas
dziewc.zy;ny zn.alez.io.no po dwóch
około nul10na z!o· ków z polskich publi:ka<:ji doku- trwania ZJdjęć do najnowsze,'iO til
twa Demo~uatyc.2lllego w ł'.JO d!nymd - członkami SD, wywaldzkiego
glooH czl<ll!lek Prezydium W"K mies:iącaah, w czasie których mo
tych - co w stosunku do llo~cl mentalnych. oplsujacych życie w m~ -: <Zrezygnować a:e _swej najdzi, odbyla się konferencja aikAutorzy baid2'!1ej char.akterystyc~nej cechy
mleszkańców daje nam plel'wsze Prusach wschod.nl~h.
z-ca przewodniczącego żna bylo usunąć wiele ślad\)w
SD,
tyviu radnych - członków SD
miejsce w kraju. Do chwili obec tych pra,c podają m. ~n. że jeJz--: z 0 łysiny. Brynnen-, który w rz.aRa.idy NarodowP.j zabójstwa. · Obean.a, trzecia rozPrezydkum
województwa
i
Łodzi
terenu
z
ne.1, w zasadzie wsr.ystkie zakła· cze w 1932 r. w niektórych powoia stęp~.~wie 2'!1llarlego przed dwo~a
m. Łodzi - mgr Gabriel Gór- prawa .sądowa ma o·doowiedzieć
W kooferencji ułódzkiego.
dy przemysłowe juź 1·ooprzeda· tacll, jak np. Szczytno, Pisz, po- tygod!n;iaml Tyrone P()wera .g' ~ć
na pytarue: Kto zabll1
towsk.i.
czestruiczylo 85 radnych i człon
ly lub kończą rm:prowa.dzanie nad 60 proc. lt1d.ności stanowili ma giowną rol~ męską "!! filmie
Proknrator w swoim obszer„Salomll'n i kr.ólowa S~,ba , po raz
cegiełek wśród załóg. Rzemiosło Polacy.
W kilkugodzinrn.ej dysku.sji za
ków prw.ydiów rad na.rodiołódzlde równiet pi.przez swe ce· Dokument, który wywołał gorą:. pierwszy od ~te?miu lat musi flabieralo głoo ki1kudiziesięciu u- nym przemówieniu poparł z!ll'Ztt
WJ"Cll w.szy"S>tltic:h szczebli.
. dotychczas gobranżowe zakończyło tę cą polemikę między prokuratora- puścić troskllwie
chy
czestruiików kOIIlferen.cji, którzy ty zawarte w a.1':cie oo:karżenia
Władze centrahle Stron.nńo
akcję. Jest jednak jeszcze na te· ml a ob;:ońcami - to ze:zmania 12 lone w!O:Y 1 b~ę.
twa. :re]J!l'ezentowali - czł<l!!lek przed.stawili cały szereg kry- i dom.a.gal się dla mordercy Vły
renle Lodzi około 35 spółdzielni niemieckich świadków prze€1n- Rolę k~ólowe1 "'a~y gra, jak wla
tycznych uwag, a także wnio- S-Oekiego i jego pt>mocnicy JóPrezydium CK SD, poseł Cz.
pracy, kilkanallcie urzi:dów I cha:nych przez władze NBD, na- domo Gma Lollobngtda.
sków, JJ()IStula.tów i proje.li:tów, źw:i.akowej surowego wymiaru
Sztl'Lepa.niak omz z-ca kieroszkól, które cegiełek nie pobra- ctestane do polskiej prokuratury.
WYBORCZE EMOCJE
zy. czek.a.my równie* na oazew obrońcy sprzeciwili się odczytaw.niika Zespołu Organiza•cyjne- zmierzających do usµra.wnienia kary.
• WE FRANCJI
ł6dz1dch właścicieli taksówek i ni.u tych zeznań I zaliczeniu Ich
Po przerwie przemawiali orad n.arodowYch
dzia.laolności
go CK SD - Jankowski. ONledzle1ne wybory we Fraincjl
właścicieli sklepów prywatnych. do materiału dowodowego. Poleora:z praicy Stronni.otwa. z ra- brońcy <l'Sikarżonych, mec. mec.
rówrueż czlon.kO'Wie
byli
becni
emocje
w
tylko
nie
obfitowały
teten
na
stronami
między
mika
lu
..
litórycb udział w gromadze
Kazimierz Chojnacki i Eugeduzy.mi . •
Prezydium WK SD, z pnzewofwiduszu, jak dotychczas, jest mat trwała pOl!l.ad godzinę. Os·ta- natuTy polLtytozinej. W ośrodku
M.aiter1aly z koo!erencji st.:i- niusz Wąsowicz, k;tórzy wruosili
dn.iozącym WK, prof. R. Kacz..
tecimą decya:ję w tej 9Jl'1'awie sąd sporit&w .zimowyich w Al.pe d'HU<'.X
!l.iewielld.
now:lć będą podstawę do dal- o uniewinnienie.
Prezydium ŁKFJN praiinąc U• postanowił wydać w na&tępnym w ALpaeh ~rancusk.Lch, podczas
:ma.rkiem, który przewodiniici.ył
Wyrok w tej sprawie o·gło
!obliczania głosów, Z'Clumioona ko.
możllwlć wszystltłm opieszałym dniu procesu.
szego rozwinięcia pracy WykOl11:ferencji.
1r.akllll cegiełek, przedłu1lylo te.r· Po ujawn,len1u szeregu innych misja wyborcza znala!Zl:a trzy kart
działu Roo N,al'.XlldJowych Woj ·<!- swny zostanie w ŚlXJ·dę. 3 g:ru"'
Referat nt. problemów, zwią
mln rozprz~ddy do 15.XII. 1958 dokumentów sąd.. ogłosił przerwę ki wyborcze, na kt&rych widniało
:wódzkieao Kom:i]!ltll.. BD„ »
zain.y'Cih .z dzi~Qią. rad l'lilina~wisk.o Brlaij~ ;eai;(Joł. · - - · -· dn~,
(id) w r02ipraw·ie_ go. ~~· · 2 ~ ·
roku.
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Od wczoral komin nad ,,Dzieri;rńskim
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Młoc;:łzi~~v na ·wy·z szvch u·c zelniach

Pjerwszy doktor h. c.
łódzkiej Akademii Medycznej

potrze~a
Coraz ezęściej słys.zy 19ię o
przejawa•c·h działalności L;wią;;
!:iocjal'.styczn•!j
ki 1JJodzieży
w środowisku rohotmi:c.zym s!al się
terenie
tym
na
z:vr::;
z którą liCfi\
faktycz1t1ą silą,
się dyrekcje za.kładów pracy,
która znajduje mir u młodzie
ży.

o
głucho
uczelnie.eh.
w· chwili powsta.n1a Zwfazku
zn.ala.zlo się .. wś.ród czla.nkó1.v
Potem Jewielu studentów.
dnak na o'.;:res dwóeh lat „fa.la odpłynęła".
Jl<i<-lkzmi studenci WSE pamiętają jes.z,cze zapewne erupę ZMS pod kierownictwem ,r.
Bratosia, która dzial:ała a-ktywi począt
n~e z końcem 193!1
kiem rn;:;·7 r. (chodz.d o fakty.
a nJe o merytoryczna ocene
Nikt nad·zialałności grnpy).
tomiais.t nie pamięta, kte<ly !;(r;,i
Na.stą
pa przestala dz;iałać.
Pil okres a.p.atii, który trwał
blisko J'.)ólto-ra ;roku. Jedn~
eześnie ulegly Iikwidac,ji wykłady ma.rksil7imu. histerii fi.Jo:wfii i ekonomii w szkołach
wy~·ch. Zakorzen'O'l1.e w mło
polity<'.".lJtlego
nawyki
dzieży
i
myślenia, dy.skusji, nawyk
potrzeba org.a<ndz.ow<11nfa się,
przestały chwilowo dz'ial.ać.
Ciągle

Z.\>IS na

Przykład

godny

naśladowania
Młodzież

Liceum Kultural-

no-Otiv.rialov..rego zdaje oOOk

tzw.
Polega
ona na tym, że dwaj ucznio
woe lub uczennice mu.szą
przygotować
samodzielnie
w iecw:- artyistyczny.
Dwaj uc-t:niowie· LiceumW. Sz3'}>uJa. i Z. W~lczyński
- wybrali sobie jako temat
praktycznej matury zo.rga.ni
Zi>wanie wiecwru z okazji
40-lecia KPP. Po materialy
zwróeili się do Komi.sji Historii Partii przy KL PZPR.
Otrzymali stam~ nie t~·lko
fotografie d'Ziałaczy, fot-O'kopie art.ykułów z ga?.et tamt-eg0 okresu mówiących o
dzia.Jaln<>śei KPP, ale tak7.e
do pomocy dwooh prelegentów.
Wieczór był bardzo udany
i zo.'l'tanic je.<izcze raz powtó
rzony w drugiej połowie
grudnia w Międzyszkolnym
Internacie Szkól Artystycz11yeh przy Al. Kościuszki 70.
Jak się dowia<lujemy Komisja Historii Pa.rtii, got,o' wa jest służyć oopowiednimi materiałami wszystkim
ink<>łom, kf óre biorąc przyLieeum Kolł\l:talO:o
kład z
„normalnej" matury -

maturę

praktyczną.

Oświa!owe<:"o

rhciał~·by

po-

d<1łme

wieeqnry i akademie
'lJOJ"garni2.ować u s·iebic.
(i. d.)

, --------------~~~~1

N es(-0r medycyny )>Olskie.j.
Pr·of. dr WH-0IU Orlowski, którv
w ub. s<J•botę <>trzymał g'{>dność
d<J·kt<Jra hono~·is causa lódrzkiej
A.ka.demu Medyc-znej, wychot>-0kole11ia lekarzy,
wał Ucznc
Z Jego szkoły wyszło 26 doren (ów, z k!órych 18 uzyskało
pracuje w
i
tytuł 1>r-0feso-ra
kraju, 2 zaś - za. grani.cą. :t.
tych 18 frzech pracuje w Lodzi. Między innymi byli oni
organiu~t<li"ami łód-zkiej AM i
jej klinj.k, a d?.iś pełnią funkcję kier<1wników katedr.
Na zdjęciu: pr<Jf. dr Witold
Orlowski, po otrzymaniu ćlY
p!<Jmu z rąk pr<>motoca, sk1aNa
cla mu J>Ockiękowania.
drugim t>lanie: mmjslcr Ba„a1isk.i, I sekre!.ar.i: KŁ PZPR
Tatarkó,~na-Majkowska. ,
M.
p.rzcw. Prezydium RN - E.
Każm i 1>.re>zak i prof. dr J'. J'a.(z)
ku bowsk·i.
l<'oto: L. Olejnic.zak

Kłody
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uniemożliwiającymi
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1 a„t. Wśród ciemnej nocu ·poprzy świetle refiektollow traktora i rakiet wszyscu
'll~~zątamy śnieg, aby móc jak

,n.r'rl.eJ

mrPrizej odlecieć do nasze-

0 0 cezu.

!i!

.Nagórsku jest minus 20

do h"1• a wiatr w tej chwili
tr .c odzi do szybkości 5 me-

'flOUJ na sekundę. Tempera.tu-i
lłC Biegunie Pólnocn11m wu

lM"<>i:· -z,a,wQ.dy różne,
1 proc. - studenci.

na terenje Łoclzi: 26,
czł<lnków, PŁ 26 plus 10 nowych

kładu.

- .Tes·leśmy jednym z
prooucenlów
większych

najmo-

wiosna)

nosi minus 24 stopnie, a wi11tr
osiąga szubkość S metrów na
Trwa tam ró-wnież
sekundę.
zamieć i nie można na r~ie
lq.dować.

W czasie pobutu w r{agórsku zapoznaliśmy si.ę z pracą
meteorolostacji
tutejszej
gicznej. Mieszkamy w ciepłym
Obejjednopiętrnwym domu.
rzeliśmy w ciąau tuch dni pom. in.
nad dziesięć filmów.
„Ka.pelusz pana Anatola" i
o festiwalu
francuski
film
Warszawie.
młodzieżowym w

toc:yk1i w kraju, l'lld'll.i mamy
ba rdzo ofiarnych, kadrę teMożna
chnkzną n.a po,ziomie.
powiedrz.ieć,

że

jedno::zeŚ'll;e

jest u nas i dobrze, i źle. 1.)o...
brze, bo na za,).:>la.nowa1nych na
do
l!6 ty.~. rnntocykH
br.
8 ub. m. wykonaliśmy ic-h XU
tys. ])o • końca roku dla uczczenia JTI Z.iazdu p<>stan<J<Wiliśmy oddać jesz.cze 6 tys. motocykli typu 110-6 (a więc dotychczas prodUJkowa:neg.o) i wy
konać ::oo sztuk motocy;k1i. zmo
demizowa•nych typu MZ.
N a Ct',ym polega nowO<:ić
teg() ty,u?
- Po pierwsze, ma on :POważnie wzmocmioną ramę, namoaniej.s;zy silnik
stępn·ie ( 6 KM zamia.st <lotychc:z.arowych 4,5 KM), jest osrozę
w zużydu paliwa
dniejszy
(~-~.5 litra na 100 km, zanuast dotychczasowych 3).
- Czy jest już ustalona cena tego nowego typu mot.oeylda.?
- Jes.wze n.ie. ale będ:?Jil!
Oi!lia tt"Oehę wyższa. od aiktualMimo to o nabywców
nej.
nie musimy się martwić. Gdy-

Film francuski
odznaczony
wielką nagrodą

Wysokie wyrozme<nie, Wiel·ką na
grodę za r. 1958 uzy&kał fHm Mar
cela Carne pt. „Les Tri-cheurs".
O Ue zgodnie z przewidyw4 Nagrodę tę przyznaje się cor·oczniami pogoda się poprawi, od- ni.e filmom, ~tóre najlepiej imterfrancus·ką.
lecimy wkrótce w kierunku ~retują mEmta.Jność
Film „Les rrricheu:rsH przeds:taBieguna Północnego. gdzie na wia dwoje miodych kochanków z
drutującej krze lodowej spę arystokra.tycz11ej dziełnicy Pa„·vża,
którzy
dz imy parę dni. zapClznq,jąc Sa.int-Germain-cles-Pres,
sie z pracą radzieckich nau- starają się ukryć swą miłość z ob3wy, by nie wydać się śmieszni
kowców.
w. oczach swych cynicznych kole-1
R. MAJTCZAK
gow.

Coraz więcej

ładnych

Ogrom.ny, Illie uruchomiony
je.siw.ze w pełni. nowocze..<iny
kombinat dziewi.a1nsiki. w 1:\ieradzu stale zwiększa p!'odUJkcję
.l)Cl.s<Z;u.k~wanych na rynku wyrobów, a jednocześnie podno.s1
ich jakość.

W zbogacon.o róW'll.ież fasony
tanich, a elega,nckich i praktycznych bluzeezek z baw.el:ny,
których produkcja rniesięo"Lma
o.si.ągnęla obecnie 60 tys. sztu.n:.
W najbliższym czasie kombina.t w Sieradzu .zwiększy bar
dzo poważnie ilości i a.-,ortyment wyrobów ze steelonu. Czy.ska się ro dzięki za.in.stał•'>·
wanJu sprowadzonych z zagranicy nowoczesonych ma.s.zyn: l l
.szyhkobieżnych masizyn OSlll<>wowych oraiz specjalnego urzą
rlzenia do .sta:b'i.hl.-z.acj~ dz:i.rurliin~.
Szozególny wpływ na jaikoś~

Osta.bnio przystąpiono tam
m. in. do masowej produkcjt
modnych kamizelek męskich,
zaipi111.al!1ych na ekspres z ukośnymi wzorami z przcdu. Na
war&ztat weszły także nowe !'IO
dzaje damskieh, wełnianycl1
bluzek i blezerów w efektowne dwukąlQll'QWe pa~

50 studentów lód.z.kich zrze
Garlińskiego (na dobra. sprazd-0.!l".t:ei;i. AM - 9. Grupy w
szonych w Z~18 mc•glob.v wiel,:i
UŁ i AM IJOWStały du.pi.ero w
wę jednego z dwóch członków
zrobić. Ale jak tak dalej pó;ostatnich dnia.eh.
Z.MS aktywnie dziala.i<l.c-ych :1a
dzie, to za rok rzeczywiśc'e
W innych o<:·cdkaeh a:kad€tereU:c studenckim w Łcdzi \ :
ich 500, ale biernych.
będzie
Wrodawiem
poza
midtich,
Co umjerza-0ic reali7AlOpóźnienie daje s;ę we znak.i.
mooe, sytuacja je.st identyczwać w Lodzi w ślad za uchwa
- samo życie w tej chwili nie
na, . jeśli n.ie gorsza.
la.mi wn:eśnfowej n.a.rady?
że ZMS
oprncuje pra.'.d ylti dzialal!1ia •.
Jeśli przyjirn.iemy,
OdJ>Owicdź: - Jui na nara
:z.decydowat się „za.atakować"
sytuac.NL
MyślG, że obec·na
dzie stwie•dziliśmy, że stuZ:tlJS nasuwa jeden wnio.0 -..;..·:
teren SZ!kó! wyższych począ1'1'
denoki ZMS w Łodzi uje bGszy od grudniowego zjazdu rek
najpierw praca wewnątrz świe
dzie obec;nie w .sta•n'e pcdohć
torów w roku ubiegłym, to .iak reali?.acji uchwal. To jest do
żo powstałych grup d7..ialama.
na rotk dzi,aJalnooci - niezv.•yk\')
polityczne doskonalenie wła
pomyślenia we \Vrocl.aw•i u luo
mała liez;ba, JX>lnijając naw<:!t
snej kad~" 'l'ak ro7.poczyn.at
w Poznaniu. nie w Lodzj.
Z\YM i lrawa in.na o~·ganiza
sprawy ledwie tkniętej pracy
Przyzna.r-.o nam rację. \N t~j
polityc:z.n.ej.
cja, z wyjątkiem, chyba Zl\.J P,
chwili glówny nacisk kładzie
Kralo~
narada
Wrześniowa
za którym przez ealy czas
my na
wej Jfady Studenckiej z udz!a
wlókł się cień źle pojętej małem działaczy terenowyeh, jasowości.
LICZEBNE P<>WIJ,:KSZENIE
sno .sr>recy.~owala teorctyczr1e
\\'ydaje się, te pierwszym
ORGANIZACJI.
podstawy <lziaJaln.oś-ei ZMS na
krokiem przy fo,·mowaniu grup
zebrarniu,
się
Przysłuchuję
Podjęt(l
wyższych uczelniach.
ZMS n.a wyższych uczelniaoh.
którego wynikiem ma być powiele konkreLnych w.n:o.S<kjw
je.st 01.>raoow~•wanie już na 1)(1•
wsfa,nie grupy Z:11S na Unico do pracy ideologicznej we<'7.ąt.ku dla każdej z nich konwer.syteeie ł,ó<lzkim. ~kła.a ze
szeroko pojętej
wnątrz grup,
kret.neg-o pr-ogramu d'lliałani.t.
brania: dwóch przed.stawicieli
pracy politycz.nej wśród stuKajslu.s:z.n~ej.sze i m1jlep<:.zc n«cgzekut.ywy podst. org. part.
<ientów, uchwalę o powolaniu
wet ogól'Ile zalożen;a ideow"
dwóch etatowych dz'ała
,
.
.
ur
środow:1Skow·ych zesopolów pra
nie na.o:ycą organiz.ac.ii dynaczy Okręgowej Rady St·u·denecownJdców nauki. ez!onków pal!"
m·izimem a.ne_ n.ie zespolą nalekiei. jeden as:vst€nt z Wyd:::.
tii i ZM::;, które ~ta.nowić maży{·· e jej czlonków.
jeden dawny cz.Io.nek,
R~Z,
ją teo~etyc-tme opar0:e w pracy
do
przychodząc
Młodzież,
dzóś już absolwent, pięciu stu
ośwfaibowej i politycznej.
Związku, musi już od 1.>ierw~
<lentów I roku, któ,,-zy w.s.tąpi
S"l.ego dnia wiemieć, <"JZego się
MinliSter :l:ółkiewski, przema. li n.a u<"'.lemię jako członkowie
od niej oooeku,ie i jakie konwfając na ws1><»tmianej naraZMl::i. Kiliku nieobeC'nych, zakretne obowiązki będą na nie.i
pra
kit!'run.ki
g-łówne
dzie. ;i.a.ko
phs.ai!lyich w Okręgowej Rad!z'e
Ob:YWiązki te rrtoga.
ciążyły.
cy ZMS na wyźs:zycJ1 uc:zelje....,zcze w ub. roku akademicbyć n.a początku ba:rd.ziej lub
nia.ch. określil pr-0<1>agandę f.ikim. dopełni lioziby członków
mniej zasadnicze, lecz mus:~ą
Jo-rofii ma.t•ksi.stowsłtie.i i walZMS na UL.
Pobyć ~rvraźnie określo·n c.
kę o dyscyplinę studiów, staWyborów dokona1t10, wu.pa
szczególne grupy ZMS mog!ywia-.ią.c to .iako podstawowe ?Al.powslAla, czl.onkowie rozeszh
twl>l"T,en.ie111
się
b~· np. zająć
dan.te i główny ośrodek skuNie ustailon.o choćby ilusię.
kół naukowych, ~ględnie oży
tecznej i głębokiej pracy ideozoryc-.tmych p rojektów przylol:'k"Znej.
wianiem pracy w tych, ktÓ!'A
szłej dziia1lal.ności.
n.ie mogą na.le:iycie rozwinąć
Pytam przewodniC?...ą<.-ego Ogirupy
.Jeden z C?Jooków
Rady Stu<lenck.i')i
kręgowej
swej dzfaWności. Ogan.i.rowaWFn;; powjedzi.al mi w @brej
nie oopowic-dnio a .t:raik·c:yjinych
ZMS, p.raCOWln!ilka .PL - '1'.
wierze:
cl•r.<>lrusjl n.a.wet z u<lziaJe:n JuZebr:mie zrobimy, gdv
z zewnąt.rz uczelni, nawią
dzi
kol. Mendiryk (I sekret.a.-z gru
zywanie konbktów z gt-UP3ffii
py) wróci z za.gra-n;cy. Uhymłodzieży robotniczej i opraba za miesiąc.
cowyi.vaoriie wspólnych planów
A JO nowych deklarecji s:tt
- to 1ylko część moili~ś<!i.
dentów, którzy zg!QSili &'ę do
J'es(Pśmy m-zek-O'n.'Ln.i, że na.
grupy, cz.eka na r<>Z'Pat.-zenie.
U•n:e'lni.ach łód?;kich je.sł dc-.~t1<
1\ie chcę tu krytykować ~ru
teczna ih>ść p.rawej i prawdziistniieją
PY ZM8 n.a WSE
wie ide<>wej rnl<>d-iieży, która
.~t.w:erdzen:a. 7.e w
do
podsla1ry
g<>towa. ,jest poświl)cJć czl)iić
by~-my dta·li 100.000 motocykli
pnvszlości będzie ona najleoswego c:zasu i za.palu dla. w~pli!
rocznie, to też by poszły. i\ie
w
mi
Uhodizi
i.
z
:f...od.
w
sza
n<'j sprawy. I ta mfoclozież prę
wypada co prawda samemu
zasadzie o s.prawe
dzej ezy później znajd.zie się
ale opi;n,le nasię chwa.Jić,
w meregaeh ZMS. Oby jemych odb:orców są na ogół
MARNOWANIA KAPITAŁU
dnak jak na.h>redze.i.
pomyślne, choeiaż nie wyklu.JULIAN BRYSZ
ja.kim jest 7.a,pal młodych ludzi
cz.a. to wielu uwa.g krytyc-7.do pracy, trudnej pracy poli- - - - - - - - - - - - - - - . !l~Ch, ~gtyczc)Cych,: !11· in ..'>iln-t
...~
.
.l.Yw..ii.<;.i~ l .smu~ne zcoca<11;i.C. n.a "' "
'kow, ktore do.s!ajemy od w·a.i~
''rHM !!§~ kS)e~
1Tł.1, i m.a.razm grupy
S?.ctWl.'łk·iej l'abryk.i Motocykli.
~~~'
zmu.sza.ia. do za.sta:n.owoenia ,i;ie: - Gchi.c W()bec (Cł\'O p1:z-0de
Ewa Przyłubska, l"eftks Pnyznowu bi<Jrno6ć sta.je sill c~hl\
w~-zyst.kion należy S'Zuk.ać tych
„Język polski na e<>
łnbski
tym
Zj.aw.isko
•••rll'anirr..acji.
dv.ień" (WP zł 30) .•rest 1o p<>radzłych i<>tron waszegi> za.kła.du?
g,rofo:icjis.ze, że kapi1a·l licz.bonik językowy, którv uczy pos!u
"''O jest znirrrnmy. Dodajmy, ŻP
- · 1\a.g,zą 1.ra.gedią jest kooghvanla się popra•wną po1l rą;czyz
do w.stę]>Owa<nia do ZJ\fl'l ni'<:t
Skl.ada się z dwóch częsci:
ną.
peracja. Ot, cnoc.i.aiby w uoie
c
i
ecu
obi
e
ntl
niJct
i
zmu.sz.'1
część pierwsza za.z.naj.a.mia z wla
nie
glym m.ie&1ącu: det.a'.<\ klór"~
dom<:>ściami gramatyc.znymi, zatyrn
z
związku
w
a
korzyści,
powinny nadejść w pierwszej
sadami pisowni i składnią ję2y
ludzi„
neezywiście
idą tam
dcka<izie, a najpófo.iej do 1.j,
ka, część druga, to słowniczek
najbardziej oclda.ul
najlepsi,
trudniejszych wyrazów wraz z
()trzvmali.śmy · dop'ero 26--27.
socja.lir.miu.
idei
ich odmianą.
W pierwszej dekadzie zazwyczaj więc stoimy, stoją też tysiące nielooml)le1mych motoc-fkLi. Stąd też z jednej strony
- tysiące i::odzin postojowych.
a z dru.g.iej - na<lilli::zbowych.

naszych motocykli

kołami

pod

· Allred Krupa jest jednym
z reprezenta.ntów WytwóL'!l1i
w
Sprzętu Komun.ikacyjnegio
świdn'.1ku ko:o Lublina na wa:r
· sz.aw.skiej n-".Nl~z}e · pF'Zen)Y'"
Ten .s.ta!slu maszynowego.
szy, .stera.ny już pracą czlowock, .ie"'t k'erqwn:k~ jed.ne
go z wydzieló'.V i przewcćlni
zaczącym rady roootniczej

(Kcr~,sponeiencja

z

kie. <>•k. 9
tylko
Litl2loowo
UL - 14
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a

Wywiady ,,Dziennik.a"
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SKROMNE POCZĄTKI
Na 170 tysięey czł<l<l'l·kÓW
ZMS w kraju 75 proc. sła.nlł
wią robot.ni-O''· 14 proc. ucz.nio

I

Jeszcze jeden etap na drodze
do Bieguna Północnego
Już czwarti: rlzień zna.jdujeinv się na Wuspie Aleksandry
na 81 ,,t<. pni.u. szerokości geoQra.ficzncj. Zn11iduje się tu polarna stacja 11i~teorologiczna i
lotnislco „Nag<>r.•kaja" zbud,oMiejsco'U:ane w roha 1952.
Uiość nazu:ano imieniem polskiego lomi/.",1, Jana Nagórktórego wszyscy raSk.ie110,
d::ieccy lotni, Jl polarni uważa
~ą za pio11;era na tym polu.
Załoga w N górsku picczoloU>icie pr-ed1.1wuje listy i dellcs.ze • )ozdrowieniami od
przesłane
lotnika.
llolslvi.e
niedaw1 , z 1-Varszawy.
e ··Nagórskaja!' Jest punktem
ta.vawym z Wuspy Dkksmia
~a stację drufujqcą - „Biegun
Olnocny-7''. kló1·a jest celem
~a.s.zego lotu. Do stacji 11aukoPółnocnu-7"
„Biegun
e1
.ie~ 0zostal n~m jeszcze
~t.ap dlil:go.foi 1.200 ki1oDickson lecim·y
etrou.•.
'
ll07!<l<t
lodowumi,. kt.oPolami
,
t~ch 'niady dot11chczas nie
1n •ropa. ludzka.
.
jest n a razie
1lie azs:u lot
trwała
djni
Dwa
t mozl1wy.
,~ aroźna burza śnileżna z liu
<lanowym wiatrem o sile
01
{'. ta<l 25 metrów na sekundę.
teot~iisko ."N.a.gó.rskaja" 71okry1t J~st Wtelktmt zaspami śnież

jednak

wyższych

honhretneto ~rogram-u

Wjl'ębów ~zie

_„

~

CAR.Tt: POS'l'A-l~ .

naszych
pracy
Poprawa
kooperantów, to niezbędny wa
runek na.szej dobrej p.racy. Co
Mu.samy sporo je,szC'ze
dalej~
01rgan.izacj!
zrnbić w zak.t'esie
pracy. 'l'o jest naszą najwiekszą bodaj tirooką, z nią przyszliśmy m. in. na :JW<radę. Brak
nam pewnej koordynacji pracy
Wydaj~
naszych wydziałów.
s'ę, że n'emalą przyczyną tego st.a.nu je&t to, że smali:ąc .się
niejako s-a.rni we wlasnym sosie, <'loehoozimy do takich czy
innych form or~.a,ni?.a·Cji pracv.
które gdzie indziej są od daz poe:ytywnym
wna 2J11.am.e i
skutkiem stooowane.

- !fu.le jeszcze jedno zda.n.ie o pla.nie na. r<l'k p~szły?
- Mamy. oddać 59 tys. motocykli, w tym tylko 10 tys.
stare~ typu M0-6, reszta to
zmodel'llliziowane MZ.
Rozmawiał:

(a)

,,„,~ .f.:~.~ .D~!t,,

N'ie jest dobrze był blCYndynem, lviedy przyjeżdża się
się do Grecii. Wszyscy dornuśla
cudzoziemca i wręcz
ją się
proponują kupno różnego rodzaju map . b.ros:wrek histoTycznych, choć nie brak i imo których
?lJJCh propozycji.
pi sać nie wypada.
Wunala.z lem. przy tum ciekawą zabawę. Ws-::ystkim ciekawum każę zaadywać, skąd
Niestety, .i eszprzyjechałem.
cze nikt sam te90 nie odga.dl.
Swiadczy to ocz111visc1e nie
o braku sumpatii dla naszeao
kraju, lecz o niecodzienności
odwied.zin. A szkoda. Ateny
sa napra.wde pięlwe . a zabytków stc.Tczyloby na 'fOk oglą
dania.
Prowad zi sie tu zresztą za-

~WoU\t:
ł""o·~ _n: ALI/., r~'.ti„ Oł

'I

f/

i,_ r«J1Al\.Q111Jf'l.U./l1

POL OGNc:::"
C::
kroj011e na szeroką skalę prace k.onse1·watorskie i restauracyjne. Dla Orbisu nieoceniony
Pomijam
u:ucieczelc.
teren
fakt. że dziś, 25 listopada, było 20 stopni ciep/.a, co w naszum listopadowym klimacie
nie §est be.z zna.c2c11ia.
Następną kartkę prześle z
Kairu. Oczywiście są one lulko zapowiedzią pó.:niejszuch
szerszuch relacji.
Serdecznie po:::dratdom -

Z.

KOZŁOWICZ

i modnych dzianin

· mi.al

zwl~-

cza stabilizator. Steekmowe
bluzki, bieli= i inne w.vrotl.I'
z „ustabili.ww.aspocząde.one
nej'' d%lianiJny będą bowiem jak to VIJ"k=.aiy próby te·
chniCZlne - elastyczne i mięk

kie.
Fabryka czyni równiet przy
gotcJo,ve.nia do produikcji b:irdziej efektownych, nie wvr.abiainych dotąd w kra.ju wyrobów ze .steelonu. .M. l'!J, w
I kwa.rtale 1959 r. sieracrakJ
koml:1.i111Jat przystąp.i do wytwal!"zarua wytwornyoo bluze!t
dam1'li1Uoh o m<>d:n~<.·h wzorach.

Atenu -

ulica UniwersyteCJkCJ

»ZIENNIK LODZKi··-nr-.-ZS-6-(3_7_4.U_·_·3

•

-

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

___

W 40

...__....,

od 22 Xll.
do 6.1.1959 r.

włącznie.

r<niP'(l'C"Zęcia

cłleeyzji

D7Jięki

ferii o jeden dzień wc-ześniej
niż OO rok, mJ<ldziei S'LkOl'll&
będzie mogla wyjechać do

l'Olh:iu1,

un;ikaJą.c

nfewygód,

spo-wodowanyoh
te=nym tłokiem

pr.zedśw:ią

=adl.

l

Na Starym Rynku Pabianic
z.gromadzily się tłumy miesz,..
kań-ców, a wśród nich w:ele
młodzieży szkolnej. O godz. 10
wyruszy! z Rynku pochód, z
pocztami sztandarowymi PZPR
politycznych na
i stronnictw
nele. Gdy czolo poch-0-du, po
przejściu

ul. Armii Czerwonej, dociera do ul. Waryńskie
go, wąska ulica i przylegająca
doń ul. Skłooowsikiej nje są
w st.anie pom'eścić wszy51lk:ich

Uniwersytet Robotni·czy ZMS
zaiwiaclamia, że jest jeslZJC!Ze pewna ilość wollnych miejsc w grupach przygo1xl'\'.-ujących się do
egzamimu wmępnego na wyższe
uczelnie.
UR prowadzi dl.a maturzystów
grupę politechnlczną, ekonomioz

~aromadzonych.

odiświętnie

Przed

udekor<JWa

nym domem przy ul.
iiikiego 18, zbudowano

Waryń
trybunę,

na którą wohodzą przedstawiciele władz m;ejscowycb, zasłużeni działacze KPP i z.apro

humanLstyc:mą.

do dnia lZ bm.
Zgłoszenia
dyrekcja UR ZMS,
przyjmuje
ul. Z'Wirki 11 w godzi.nach 17-18.

Z Filharmonii

Nie wiemy, kióra to będl'Jie Sl'Jkoł.a. Mme t.a. na. Baluta~h. m<Yie n.a Chojna~h. a. może w innej d?;ielnlcy nasz-ego ro<Z.1'6{{łego oda.sita. Która by to jedn.aik S'l!lroła. nie był.a
z owYe>h wymM'U);,1ych i wytęsknionych szkól Ty&l~le
cfa - będ2lle ona. bliska wmystiklm mi-eszikańoom Lod'l;i.
Bliska i dla-tego, że st.an-ocwić będ-z.ie trwa,ły ipomniik Ja,t

wytęj;lllllego trudu Il'O'k-Olen:f.a, któremu P'f'eypadło św.lęcić
Tyslv,cl-ecle istinieiuia na.w.ego państwa. i dl.at-ego, że sJu:iyć będ7'ie p!llkwmiu, które dopiero P1"7'Ychoou na. św1at.
by wkn:ót~ wkroceyć w na.siępnoe ty©ą.clecie i pl"t('lj~
trudy tww-renia d,a,Iszej hist.orli Pol&lti.
Jest wokół ł>ud-owy tych pa.mil\l.ek, pod które niedawno
kł.a.dlł:l.śmy ka:mienie w~.gleJne, at.m<l!Sfera wlellkl-e.I C2lllłcś
jaki ~
cl i wLelki~o pa.tiosu. Nie pusty patois, w
preyobleka·;fl\ się d'liiela i czyny, lecz pra.vvdm!Wle wlcllcl
pa.t-os h!JSt.oTyC7;1i_y wyn!tka.j4cy z fa.ktu, ile pcmnlkl owe
sta.now:ią.c C'lięśó budownictwa socjali<Styc-zn-cgo stanowló
~ także symboł u.stroJu, który wiedzę i kulturę niesie

sveni goście. W tym d-omu od-

bylo się wlaśn.'e po.sied:renie,
na którym wybrano w Pabianioach p'.er:wszy Komitet K,PP.
Uro:::zystość zagaja sekretarz
KM PZPR - Ord, po czym
wstępuje na mównicę wicepremier Zenon Nowa.k. Mówi
on o chlubnych tradycj<ich ko
muni.stów po1.s:k~ch i ich truniie
dz'.e, który
marne. Końcowa

p<x.<:iedl

Wiioopiremier Zenon
dok00iuje

OOisłonlęcda.

Foto.
ud2lieleni.a

na

Nowak
ta.bUcy.

ka.żćlemu czlrnv:i-ek<łwi.

pomocy kontynua-

,

jutro Pol.ski.

Z kolei za b;era gloo rekreM. Miś!do
wicz. S..v"Oje krótk:e przemówien'.e kończy wezwaniem eto
tarz KW PZPR -

w

Pa.bianicadh..

Przy

dźw:iękaoh

bądzie miał

charakter
prawie rodzinny ...

Pierwszy z serll grudniowych
koncertów symfonicznych, ocze
nas w piątek l sobotę,
kujący
charakter prawie
będzie miał
rodzinn:v.„ No bo i wykonają go
nasi łódzcy filharmonicy pod
dyrekc,ią swego stałego dyrygen
ta Stefana Marcz:vlta i solista
wieczoru - Zenon Płos7,aj, -laureat III Międzynarodowego ICon
kursu im. H. Wieniawskiego też jest, jak wiadomo, łodziani
nem. Rodzinne atrakcje bywają
nierzadko wcale mile, toteż po
emocjach które przeżywaliśmy
ostatnio często, dzięki zapraszanym z zagranicy solistom - dla
odmiany chętnie spędzimy w
swojski m gronie wie!lzór symfoniczny, przygotowywany przez

PPS-Lewiey w grud:ni:u 191S r.
w domu tym p-owolama. 7/0®ta-

dokO<lluje

PRAWNICY DYSitUTUJĄ
Zarząd Okręgu Zrzeszenia Prawntków Polskich zawiada;mia, że
3 hm. o godz. 19.30 w l<llkalu Ra-

Dla dzieci uciecha
dla dorosłych

-wygoda
Juz jutro, 3 bm. o godz. 12
czynny będzie przy ul. Piotrkow
kiermasz - wystawa
skiej 5
książek dla dzieci l młodzieży.
Na wystawie znajdzie się 1.000
nowości, a wszystkie
tytułów będzie moma nabyć na miejscu.

1

poezja francuska

Klubie MPiK

organizatorzy: „Dom Książki",
,,Nasza Księgarnia", „Iskry" i
„Wiedza Powszechna", uruchomili kiermasz w dobrym okresie: przedświątecznym l noworocznym, kiedy rodzice mają klo
poty z upominkami. W tym roku będą więc mogli bez kłopo
tu przejrzeć nowości I sprawić
nimi niespodziankę swym pociechom.
Kiermasz czynny będzie do
s stycznia.
(Woj.)

Międ2Yllarodowej

Ksią:ilki. i Wyd~a1
Kultux-y Prez. R3idy Narodo-

wej organi'llltją 3 bm. o godtinie 19, wieczór lileraok.i
J>007lja
,,Współc:resna
pt.
OcJ.c-zył wygło
francuska".
si Bruno Ka.miński-Durooher.
Po odc-zycie film. prod. fran
„Dcm kobiet"
ou:sildej p.t.
dozwolony od lM 18.
Wstęp wolny.

zakłady pracy
instytucie
urzędy i'. szkoły

W termlinie do dnfa. 15 grud
br. „Ru<ih" prz;yjmuje z
fundUS'.lów a.dinJd,ndstra.cyj1nych

ma

na prenumera.tę
pism krajowych na. rok 1959.
Dla ula.Pwieniia. za,jp.t-ere.s>c>wainym sklai<la.Iria zamówi.eń

przedipłaity

„Ruch" p1'7;.Y'gotowa.l dntki 'liasą

p.renu.merorw11-ne
dzieruniiki i cusopism.a orarz
rubryki na mne tytuły, wg :iyozenia i pot!t'7Jeb preniuroerato-

najczęściej

--~).~.Q „Kuku-

.~ teczka"
3-26-34-36-49
ŁODZKI

~

ł

nr 286

rów. Druki to wraz ze ~
gólową IDtornnac.lą. o spo.sozamówień na.
l>ie slda.da.nia

prenumera.tę prasy krajowej
na. 1959 rok wyda.ją, beZJpla,tme wm;ys1;Jde placówki „Ru-

chu".
Na ieren.ie m. Lodzi 2lMllÓwieniiia pa.wjmuj1f następ<llJąoo
odJdziia.ty „RttCib.U":
1. Lódź-Południe, ul. PilotrJrowska. 240, tel. 467-37.
2. Lódź-Sródmleścle, ul. Zamenhofa. 21, liel. 2'70-10.

3. ł..ódź-Półn.oe. Plac
cielny 4, tel. 523-17.

K~

za'\)eWDienia

ręgu

celu

W

la"nf!j dostaiwy zamówionej
prasy w:sozyst.kie za.iin tere&tJWa.-

ne

za.kła.dy

pra.cy, Instyt.ooje,

i S'llkoły w.im.ny sk.ladaci
za,mówienia. w jak n~
niejszym terml!nJie,

uniędy

(37łll

ay

Adwoka-cklej W Łod?;i (ul.
PiolmkowsJca 63) - odbęd.z.ie się
wieczór dyskusyjny na temat:
Sprawo71danie z pooied-z:enia zal"ządu Główneg·o ZPP i z narady
w sprawie radców praiwnyeh. Dy
prezes Zar.zą.du
skusję zaga1ą:
d·zlekan a<lw. Z . Al·
Ok.ręgu,
brecht i adw. T. J'wckowsl<i.

Uczcili

STOJĄC"

5 bm. w Pańsflwowym Teaodbędzie się
żydowskim
trze
praipremlera S'Z·tuki - „Drzewa
Aleiks!IJl'l<lra
sit01ją<J"
u.rnderają
Przedcład 1. reżysem!a
Cassooa.
głóW'l'lą
grającej
Idy Ka.mlńs.k.!ej,
S<Jenografia
rołę w tej wtuce.
Edward·a Grajewskiego. Począ
te'k pnzedstawlenia gooda:. 19.30.
Przedstaw.lem.1e powtórzone zostanie w dniach 6 l 7 grudnia.

tłnllld-uenia..

dla dozorców
i administratorów

Łódź-Polesie
przyznało na.g!'Ody piGtiflŻUe
za III kwartał br. 42. dozoreom

N arodJOwej

i 5 administratorom za utrzymywanie we wz,orowym sta-

nie

s.anitarno -

nieruchomośc:i,

pamięć

porządkowym.

ubc i

placów.

„Promienistych"
jek. (Był on jednym z towarzy·
szy Prożka w grupie „Prom.leni·
stych".)

Nowy sklep
samoobsłu-v.owy
Dowiadujemy się, te jutro nastąpi o~warcie na!>tępnego z kolei sklepu obsługowego PSS przy
rogu ul. Sterlinga i Rewoluc,il
1905 roku.
Sltlep ten jako pierwszy w Ło
dzi posiada nowoczesne urządze
lllia sklepowe oraz efektownie
urządzone wnętrze. Ju:I: Jutru o
godz. 12 otworzy on swoje podwoje.

Ogólna
14.250

i;uma

nagród

wy.n;iosła

zł.

Spo.~ród :n.agrodzonyoh do7AYCCÓW na crolo wyeuwają &1ę:
Zakątn.a
Stefa.ma. Nowicika. -

Sia,nlsl.aw I.ob'2lllch
75/81, Jam Kolo-97/99
Srebrzyńska
sito
i KnieW1Skiego 4, Eleonora. Slt.Piotrk<J1WSka 71,
kiowi·Cl7.

43,

Srebrzyńsk.a

7.tO<fia Recih - Piotrkow&k.a 59
.
i jnni.
Do nagrodzonych a<lmi:nJstra
torów nal€1i:ą: Ja.n JanowSki.
Alllioni Lefiik, HaUna. N-owa.k(lf\V\Slk.a, Józef Benlt i sewecyn BiaJlkowskl.
W IV kwartale br. i w pC>SZ
cziególnyah kwartalac:h rol<u
1'900 będą przyznawane dal57Je
na.grody dla dowrców i admiDobrze byłoby,
nisit:ratorów.
aby lista <tych nagród zna~z;nie
się powiększy1a, aby w ślad

za nagr-0dzonymi obec:nie po-s:z:li inm.i doz;orcy i administratorzy, nie tylko z dzielnicy Po
lesie, ale i z pozOIS!aly>c:h dz'.el
n.kl naszego miasta.
(asl

.

NOWINKI ·Z PARVZA
-------------------------------------

'a Zamiast grzebienia-szczotka •Zamiast
maszynki-brzytwa m Włosy w kolorze ...

MARIAN PIECHAL
W BIBLIO'.l'ECE
IM. WARYŃSKIEGO
4 bm. <> godz. 19 w lokalu Miel
Pu.bUO'lltlej Im.
sk~ej Bibliotek!
L. Waryńskiego (Gdańska 102) w
seirl! cyklu „W!e-c:zory autorskie"
Mat1ia01 Piecha!.
wystąpi lJ,tera.t
Wsitęp wolny.
ZEBRANIE W LOKALU NOT
D.n!•a 3 bm. o godz. 17 w pierwszym, a o godz. 17.30 w drugim
terminie w lOlkalu NOT przy ul.
O<lbęctz;!e się
P.io~rk01Ws!oleJ 102
waJ.ne zebr!IJl'lie członków Podsk!ego Zwlą"llkU Inżyni·erów i
TecllJ?lLk6'w Sanitanny<Jh.

w

Prezydium Dzielnicowej Ra-

Podstawowej nr 30 w Lodzi, została w niedzielę ui·oczy§cle prze
mianowana na dru~ynę im. Franka Proźlta, jednego ze wspóh:ałot.yclell grupy „PromJenlstych",
która wywodzlla się właśnie ,
harcerzy tej drutyny.
Uroczystość zgromadziła przedstawicieli młodzieży wszystkich
szltół I drużyn harcerski.eh Bałut.
obok ojca bohatera l jego na.ibliźszej rodziny, na uroczystość
przybyli m. In. naczelnik Kuratorium Kierońska, przed.st. KE.
PZPR - Czapliński, z-ca k~m.
MatuszewChorągwi Łódzkiej ski, sekretarz KE. ZMS - st. Ga-

PRAPREMIERA SZTUKI
„DRZEWA UMIERAJĄ

_____..._...,....___........_______..._____....__....

poisa-ż.vli

dy

Już od dwudziestu
Istniejąc.a
sześciu lat 16 drut.yna harcerska
Jm. K. Pułaskiego przy Szkole

CIEKAWY ODCZYT
D0iś, 2 bm. o godz. lB w lolcalu
Stowarzyszenola Inży.rule.rów i Tech.n>ków Pnr.emysłu Włók!enn•i
czego w Lodzi (ul. Plotl'kowska
135) przedsta•wlc.iel f1rmy „Spintex" .z NRF IJYlż. Haas wygłosi
ooeizyt na tema't „Modernizacja
prrzędzalń baiwelnlll!llych".

....

Nagrody

(t)

"".................................................... . . . . .

4 DZIENNIK

SDKPiL

Komitet
1958,
Grud.l'Jień
Miejski PZPR w Pabianicach".
Po uroczystościa<:\h delegacje spolecziefa;twa pabianickiego zlożyły w$1ke na gro·baoo
którzy
poległych I"Obotnlków,
-zginęii w walce o wyzwolenie
społeo2llle i narodowe.

,.IJOO~~ w kilku zdoniach

światowej

w których podaine

ulicy

wa,ryń-

Foto.: L. Olejniczak

literatury mmwcznej - II Symfonię D-dur op. 36 Ludwika von
Beethovena.

mówień,

połączenia

do :iycia Komunistyczna.
Pa.rtia PoIBiki na t>eNm;ie mlaE1ta Pabiaiud-c.
40
Tablicę w:inur0<wano w
roczni~ powstania KPP.

ski.ego 18.

Filharmonię.

UWAGA

się

ła.

Program lrnncertu, chl)c nie
swojski, składa slę z utworów
dobrze znanych naszym słucha
czom koncertowym. Roz11ocznie
go uwertnra do opery „Sprzeda
na narzeczona" Bcdrzlcha Smetany. Następnie słuchać bęclzle·
my Zenona Płoszaja w Koncercie skrzypcowym Arama Chacza
turiana. Wreszcie na zakończe
nie orkiestra wykona jedno ze

Klrub
Prasy i

tabl'.cy
wmurowanej na

w którym OO.było
hietocyc2llle pooiedren.ie.
Na tablicy czytamy:

0

w

oclsl'°"1ięcia

domu.,

„z

Ka.:Mia WaisM ~ot6w'ka sta:no<Wić będiz;ie
Tysiąclecia" .
ma.1~,ką., leC2: 21na.CZ1ną C?J{lŚĆ w~1pólnego dl'doełR. Drobne
na.wet kwOl.y -zł<l'J;a, się w sumie na wi~1ika, cał<J\Ś'Ć.
Ni-e w:i-emy, która. w b-ęd'Zie S'1.llooła. M1117.e ta, która po<Wstarue na..jszybciej. Dob<rze byloby, byśmy nie -tfal:i się
n.J1k-ornu ubiec i pierw152ą szlk-oił~ TysiĄimelria w LOOz.i wy-

Nowak

pamiątkowej

Współczesna

kit'll"O" wypo()6a.źyli jedną ze mll:ół Tysiącle<:ia..
Jest t~ inie.i a tywa. g.udn.a. p1J[)air'Cio1L, a. 5MDJl, ~a. fatwa
do zrea.U7,owamLa. Ol!worzyliśmy natycmniast nr konta w
PKO. na które ·wpłacoo m-ortn.a. (w g-Od'lo. oo S do 20). cfiaKomif,-et Wyl1'(!6ażenfa S'llk<>1Y
rowane sumy. a,d!!"eSując:
Kon.to
Ty\."\'iąolecia. Czyf,etniilt(JW „Dzie:nmlik.a. Lóti'21ki-ego",
n'T 7-9-'705. PooejmuJcie i Nl'llll<O'W\S're!llna.jcie nasz a'!)el:
~ŻRJll &llkolę
..C:eyit'llmJ'llY „Dz;lelllllilka L6dlildego"

Międzyna

rodówki wioepremier

[Oii':IIl 'llgłaszania sweg~ utl7Jału.

Za jedną z ty-eh form u.,;na.ć na.Ie:iy im-eja,tywę c:eyieln ilka., kt6ry za,p~~omowa.ł, by ~tcln•i.cy •• Dzieninilka Lódiz-

<>Tganizacyjnej nad zjednoczeniem SDKPiL i PPS-Lewicy

Łódzkie!

arcydzieł

wa.nia D()1wych

bylo wystąpie
nie 72-letndeJ!'(> Anitoniego Kubery, jednego z orga.n.i.zatorów
pabianickiego Komltetiu K:PP
prred 40 laty. Opowied:z!al on
o swym udziale w I zjeidz:e
pracy
KPP w Wa=w!e i
Wzro1SZające

siedm:olec'.u.

Koncert

słynnych

Wi>zja. now.ych, Jep1srcych wail"U11k6w nauki ta.kie w pewnym <!it-ll<J.llniu za.d·ooyd()<Wala o JMJJ\V-Od1reniu wielki'Cb za.mieró:imo0t...--0 1dmeJ
r.reń. o masowych 7.glo.nen.iJa,ch pomo&cy w
formie przez 7Alkla>tly, j,nstytucje, orga.ni7.a.cj<' itp. Niemal
każdy cnło1wlek, krutY.ly nrle.~a.njec J'...o•d"Zi ci;uje slę za.rungarowany w bu-d~a.niu smkół Tysiąc!oecia i stąd p1lS1lUlki-

L. Olejni<!Zak

torce tradycji KPP - Pohsikiej
Zjednoc:ronej Partii Robotniczej w jej walre o lepsoo

część przemówienia p0\~w:ię<:0na jest ble
zadani-om czekającym
żącym
najbl.iż.siym
społeczeństwo w

Og61oy wildok trybuny prred domem

Łódzkiego"

wyposażają szkołą Tysiąclecia

Ozterd'Zi-est-n.looiru tego wYda>t'7Jen.ia p().§więoone były w:opa,bia.n:i1ckie w ub. niedzielę. Przybyli na nie
-. tn.: wicepJ.0-enńoer i cz.Jonek KC PZPR - Zenon Nowak oraz I S>ek:ret.ail"Z KW PZPR - Maria.n Miśkiewicz..

na Uniwersytecie ZMS

i

„Dziennika

czys-t.ości

------------...
Wolne miejsca

ną

Czytelnicy

wPabianicach

40 lał temu, w grud:mu, nastąpił.o zjednoc7.ienie SDKPiL
Koununistymmą Padi-ę
i PPS-Lewicy w jedną p-arl.ię Poloo. Po zjeixlzie zjedmoozeniowym w cafym kraju
orga;ni-za,cji terenowych.
~a IS:ię aJtoja sca.Ia.nia.
W tyrn2.e grudariu 1918 r. komi.tety SDKPiL oraz PPS-Lewicy w Pa.b.i.ainicacll utwor.eyły Komitet KPP na o~
llJlasta.

pooią

w

utwor7enia KPP

Podniosła uroczystość

~ Ferie świąteczne
Miinisterstwo Oświaty ustaIilo, re tegoroc?.me ferie ziiszko!acb ogólnom.owe w
zaw.idowych,
klszta.lcą.c-yeh,
liceach peda.gll'giC7Jllych i na
naiuczycielskfoh
studiach
trwać będą od 22 grud'nja
6 stycznia. 1959 r.
br. do

rocznicę

~$Ził
odwiedzi.U
Wczoraj
fryzjerzy lód.zcy Stą.
ntalaw Kabat i Wladuslaw
Wierzbicki, kt6rzy powrócili
Obydwaj
ostatni-O z Paryża.
l.odztanie byli nie tylko na
Kcmlcursie
Międzynarodowym
Fryzjerów (p. Kciba.t bul narówniei
a.le
wet w jury),
zwiedzili największe zakłady
fr11zjers7cie, fabr11ki kosmetuków oraz korzystali. z wykła
d.ów w Alrodemiit Fryzjers]dej.
Poniewa.i: łodzianki zainteresuje przede wsz11stkim, jcilc

·1
ll a

red.akcję

I

NOWY NUMER TELEFONU
Przeciwa1koholowa
Poradnia
nr 5 (dla dzieLnicy Łódź-Chojny}
.7.awiadamla, że z <!niem 28 listopada br. d-otyohczaso-wy nume·r
teilefoinu porad.ni a;ostał zamieniony na nr 444-73.

Imprezy „Fafika"
Kilub pn'lllCO'W1lllków CBT Ma·
szyn Włókienn,i.czych w Łod!lli, o
ptsaLIAmy
poWl!ltall'ldu
którego
przed 2 tygodniaanl, ro1ziwija s•ę
i 19I'C>madzi coraz więcej człon
kó1w. Uległa 2lmiaaiie rob'ocza na„Cebecla,k" na
zwa klubu W najbl!ŻIS!Zym cZ!SSte
„Faii'k".
kierowailmwo pnze'W'iduje l!IZereg
ct1!1kawy<Jh 'i'lDIPrez, m. JJn. w d:nilu
3.XII. wieczór autorski poetów
H. SrulriJna i T •. ~io0gtrea.

czeszą się paryżankt, gp.rśd
wrażeń naszych fryzjerów nti

ten temat:
W tej chwili w Paryżu pa•
nuje wszech.wł.ad.nie fryzura
krótka „nie do wiary". Modne są włosy w róźnych odcieniach, często w pasmach. Prze
wa.żają kolory: rudy, blękitno
popielaty, sloneczny i Wa.
Fryzjerzy przy czesaniu nie
zupełni11
prawie
użvwają
grzebienia., jedynie szczotkt.
tyll<.o prz!J pcmtC>Ctl
Strzygą
brzytwy, bardzo rzadko używci
j4c nożyczek. Podczas gdy
na
wyczarowują
fryzjerzy
ołowach swych kłientek prze„nie
różne od.mianu fryzury
do wiary" wi<l$fomo juz,

:1

wielcu mistrzowie sztuki frujuż
przygotowują
zjerskiej
jCllkąś nową linię, k-tóra n.aJprawdopod.qbniej obowiązywał
roku.
będz'ie już od nowego
Włosy pa.ryza.nld, k-tóra. 1est
z najznakoklientką jednej
mitsz11ch firm fryzjerskich, s<i
przede wszystkim badane pod
mikr<>skapem i na tej podstawie ustala się odpowiednią
kosmet111cę - szampony, m. in.
na śmtetanic,
lub
żóltkowy
rozmaite kremy wzmacniajo,ce
i preparot11 regenerujące wło
przede w.szys.tkim włosy
sy.
Tak vielęgnowan11
tlenione.
włosy są podobno piękne, puszuste, i bluszczące. Ale,„ to
wszystko kosztuje baTd.zo dra-oo. Za normalne uczesa.n!e
plact się 1600 fratvków, trwala
ondulacja kosztuje 3000 fr.anków. Za te pieniądze można
kupić najpiękniejszą nulonow4
koszulę męską.

A fryzury panów? Stn11~e11ie panów odJi.ywa się wvlaci
nie 1>1'ZY pomocy brzvtwu. Noat się wlosy k.rótltie pięknie
się,

1)1'zeu:aźnie

przedziaika.

NajmodnieJ-

' 11 klada.jące

bez

sze są włosy ciemne
pasmami.
latumt
męskie są tak scimo
nie wukonuwane, jak
i tak samo drogie.

z p()11itl'
Fryzt11'11
artuswtZ
d.amsk.1e

Na konkursie bezkonkure 11'
cujni buli fr11zjerz11 francuscll~
Wlosi pokazali najlevsze fr~11
zuru fo.ntazujne, Anaucu r.tzl st
ne. Polska ekipa,, która ucze •
11
niczula we wsz11stkich k01l~el
rencjach. otrzyma.la rótVfl 116
puchar. Po ro.z p!erwsz11 .z
takiej imprezie z(lgTano 11~ 1 •
hymn narodowy. Ponadto ~t1li
scu fruzjerzu t>rz111ęct z1'~ve!
oficjalnie do M_i.ędzynarod 0
Federacji Fryzjerów.
/(.tl ~

W marcu arupa trancfl.$ /si<~
0
tej Fe-iteracji odwiedzi P vtf.ó'
ł da. w Warazawie, a prM pO'
podobnie równid w Ll)(i:tl..
kaz modnego czesania- Na I{O.'
zie oby<lwa j fruzjeTZ11 P- 1c4tlł
Wierzbicktl P:Z~iA I
i
bat
w.<zystkie swe spoatrze~e a 'I})
1tmiejętności. które zdob_~r()111'
łódzkim · frt1ZJ zo6tl
Pan1źu,
Wudaje się. że w ?'rz11'~ 017li
nie bę<lziemy j11ż . ich bi'1 11 1tJ•
b1;11'
na.z11wać mis.trzami
a mistrzami 8Zczatki i
twy.

,a-

rr:ze

WA~

TELEFONY

KREDENS t>olfoJ<>'WY' la• 'PANIENKA" l)dszultuJe' po;
przeciąg roiku.
nio sprzedam. AndrzeJa f koju na
Mcńe być wspólny. OfersAMOCHOD-Waruawa-;-' jty pisemne „23917" Biuro
model 1957 sp;~edam. Tel. Ogl?&Z.eń, Piotrkowska 96
24203 g 1DUŻY pol<ój z kuchnią,
322-43
CEGi.Ę, białą, pełną, tor-jc~.ęśclowe wyg<>dJ:' zamiemat normal•ny kl. I pole- me .na dwa poko.Je z kuca. Hurtowo Sprzedaż Ma-Ichnią naJchętmeJ w bloteriałów Budowl. M. Rze-: kach. Zgłoszema tel. 392-80
k;eck1, Dydgos:zcz, ul. E.12 RAZY po pokOJU z ku7666 k Ichnią zamienię. na dwa
Plater 20
l\iASZYNĘ „Singer" damjpokoj~ _z kuchnią - naJską gabi.netCYwą bęben ko- chętimeJ w blokach. Zg1eT
wą sprzedam. Zamenhofa ska 208, m. 9, Ra<:l?goszcz
24108 DWA oddzielne pokoje o
13----'!7 oficyna
„FIAT Multipla" sześcio- pow. 15 i 30 mkw. w śród
osobowy„ szafirowo-popie m1eściu zamienię na 1 lub
la-ty SiPrzedam. Oferty Biu 2 po-koje z kuchnią. Ofer
ro Ogło„ze>i, Wrocław, ul. ty pisemne „23927" Biuro
Piotra Skargi 20 pod nr Ogłoszeń, Piotrkowska 96
8139 k
10477"
IMAŁŻE~ST.WO_ bez..<Wlet.
·~
I>.REDENS pokoJO<WY no- r.e )>OSIZUkUJe pilnie :n:iiiesz
sublokatorslnego.
woczesny (orzech) sprze- kama
d'>m. Ul. Żródłowa 6, m. 1 ~zwcmić 244-30 od god.z.
24146 g
„OHimpia" 1 i-20
SAMOCHOD
górna sprzedam. Łagiew- 11'RAWIEC poszukuje po24023 g koju lub dwóch w śród
nicka 81
SAMOCHOD osobowy _ mieściu. Warunki do omó
t ·
ed
„
H
z~i=a l~p~~t~ oJ'm~ \vienia. Wiadomość Brzeź
24093 _ g
d;iny 13 (nledziela ca~y ~~6.!._m. 2
24035 g FRYZJERKA
poszukuje
dzień)
„ pokoju sublokatorskiego.
.
MOTOROWER „Suns<>n Oferty tel. 384-18
sprzeko_łach
na małyc!J.
~~· Łódz. Wie=b~:: 36
g ł
·
LtSY niebieskie - dwie
•reJ. L . . : . - - - - · - - - •
sprzedam.
trójki
'
24000 g
353-74
LISY hodowlame niebie- POMOC domowa do lekaskie sprzedam. Łódż, ul. rza potrzebna. SienkiewiWarneńczyka 6, Chojny, cza 53, m. 5, front II p.
23928 g AKWIZYTOROW _ przed
tel. 406-1)4
MASZYNĘ krawiecką mę stawicieli poszukuje wysltą „Singer" sprzedam. twómia pasty do obuwoa
Ul Fi.nansowa 40, m. 4, „AN-BU" Wa=awa, ul.
Ruda, przystanek LO'lln.i- Kąkolewska 8 (Sadyba).
Reflektujemy na Sliły tasko w godz. 16-20
osobowy - chowe z wielolebnim bran
SAMOCH.i<.D
v
marki „Chevrolet Fleet- że wym doowia-dcze11iem w
m_aster" . sprz~ai;1i. Ozor- handlu uspołecznionym i
Konieczna
.kow, Dz:erzynskieg~ prywatnym.
FUTRO popielice lub ba- ks.rta rejestra.cyj:na
bez.dziebne
rany węgierskie r-0zmiar PRACUJĄCE
Łódź, ul. małżeństwo posrz.ulrnje po
51l, sprzedam.
7akąbna 64, m. 29____ mbaocr·dzy~dodmo·bowr·ee.j.DruWaTUkar~k-~a·

COP 9dz&e1' fCIEIWP

I

18
Pogot. MJllcyjne
0'1
DKM <:r;;~'WIT'Ot 27) „Klvb
Pogot. Ratunko-we ł04-«
Kobiet dozw. od lat 16,
Straż Pożarna
08
3
I.
~ 2§_
g. 17, 19* :{.
Kom. Miejska MO 292-22
oSTUDIO (fil - Bystrzy- Uw a• Re ertuar
Pryw. Pogot. Lek, 333-33
podst~
P
~
cka 7-9) Porte des LI555-55
las" do-Z::,'. od lat 16, g. ~~un:ag; Ok.r~:
Pryw. Pogot. Dziec. 300-00 (W nawiasach podajemy
go zarządu Kin.
17.15, 19.30
kategorie kin)
ADRIA (Il - Piotrkow- STYLOWY (I - Killiiskie
ska 150) „Ulica Granicz- go 123) „Portier z Lazu- Przedsprzedaż bilet6w ńa
na" dozw. od la·t 12, g. rowego Wybrzeża" dozw. 2 dni naprzód do kin:
„Polonia",
od lat 16, g. 15.45, 18, „Bałtyk"
TEATR NOWY (Więok:cw 15.30, 18, 20.30
„Włókniarz",
Wisła",
20.15
skiego 15) g. 19.15 "Zy- BAŁTYK (premierowe Narutowicza 20) „Ka- SWIT (Il - BałuClkl Ry- ::wolność" - w Ośr<>dwot Józefa"
FiLmowych,
h-u Usług
TEATR 7,15 (Tra•·gutta 1) pral a Madagaskaru" - nek) „Folles Bergere" · g. 19.15 „Komedie mal- do:ziw. od lat U g. 10, d02'iW. od lat 18, g. 15 .45, ul. Wigury 2 w godz.
12-16
18, 20.15
12, 14, 16, 18, 20
żeńskie"
DWORCOWE (Il - Dwo- TATRY (II - SienklewiOPERETKA (PiO'trkowska rzec Kall.ski) „Łowcy ty cza 40) „Pożegnania" - ZOO - czynne g . .9-16
__
nr 243) g. 19.15 „Krysia grysów", „Walc na lo- doow. od lat 18, g. 15.45,
•
dzie", „Wieczna Ewa" 18, 20.15
Leśniczanka"
apłe
(preimietrowe g. 10, 11, 12, 13, H, 15, W!SŁA
.
Tmvlma 1) „Pigułki dla
TEATR 'JM. JARACZA 16, 17, 18, 19, 20, 21
Aurelii" dozw. od lat 16 Piotrk~a 193, Armil
(ul. Jaracza 27) nieczyn GDYNIA - remont
Czerwone] 53,. Zgierska
(III - Józe- g. 10. 12. 14. 16, 18, 20
ŁĄCZNOSC
ny
(Kopemlka fów 43) „Zbrodnia i ka· WLOKNIARZ ~premiero- ~-3, . Pl. Wo1ndś;i 2, Pl PoPINOKIO"
Rz„owska 51,
i·a" dozw. od lat 16, g. we - Próchnika nr 16) .-..OJU. 3,
" nr l&) nieczynny
Wakacje z gangsterem" Gdanska 23
19
d=w. od la•t 12, g. 10, AS. Al. Koś_cinszkt 48
„ARLEKIN" (Wólczańska MLODA GWARDIA (II pełni stale dy:i:ury nocne
nr 5) g. 17 „Niezwykły Zielona 2) „Popiół i dia 12, 14, 16, 18, 20
(premierowe
ment" dozw. od lat 18, WOLNOSC
wynalazek"
DYŻURY SZPITALI
16)
Przybyszewskiego
11.45, H, 16.15,
Wl- g, 9.30,
Szpital
Położnictwo „Gość z zaświatów" 16.30, 20.45
TEATR MŁODEGO
D_ZA (Momuszki nr 4.a) MUZA (Il - Pabianicka dozw. od lat 12 g. 10, 12 KliniC2Jtly Im. Curie-Sklocurie-Skłoul.
dowskt.j,
.
20
18,
16,
Ił,
dozw.
akt"
173) „ostatii.l
meczynny
POWSZECHNY od la-t 14, g. 15.45, 18, ZACHĘTA (II - Zgierska dowskiej 15 - Chojny t
TEhTR
nr ~~) „Kalosze szczę- Ruda, Szpital !~. dr H.
(Obr. Stalingradu nr 21) 20.15
ul. Łagiewnicka
g 19 30 Królowa przed- PIONIER (II _ FratnciS'Z- ścia d=w. od lat 16', g. wou,
StaroWidzew,
kańska 31) Wolne mla- 9.30, 11.45, 14, 16,15, 18.30, 34-36 · !eś~ta•~'
miejska, Sródmleścle, Szp.
sto" do:ziw. '<'>ct lat 14, g. 20.45 ·
m
ul.
Jordaina,
H.
dr
ODRA (Przęd.za.l:n>ian>1 68) im.
ZIEMI ŁO~Z- 15.45, 18, 20.15
TEATR
Ba„Biała grzywa" g. 17, Przyrodnicza 7-9 KIEJ (Kopernika nr 8) POLONIA - remont
g. 19.30 „zaczarowane POKOI (Il _ Kazimienza „Wiosna, jesień, miłość" łuty, Szpital Im. Ma~urowlcza, ul. Krzemieniecka
nr 6) „Clchv Don" I se g. 19
koło"
(J&racza nr 2r72 rla dOZlW. od lat 16, g. p~~,!:!-'~~NEH~ortaOf~: nrC~i;;;r~~l:esl~2'Pital Im.
OPERA
nego n}yŚiiwca" do;z;w. dr Rydygiera, ul. Sterlin15.45, 18, 20.15
gl. !9 „Madama Butte
f y
ga 13
od lat 12 g. 17 19
1 MAJA (II - K.lllńsil<!ed
S2Jpital !
•
•
wlo-r
178 ) o nt 5 t
.m. r
Interna:
Ze
(I
PRZEDWIOSNIE
e
g
"
go
łllJll
ul. Pienimy
• ki 0 76 ) Zomier Sonenberga
sty" dozw. od lat 14, g.
11111
kr~!ri"'owegej Mada'.g' askaru?: 30• (Stoki)
„.UZEUM ARCHEOLOGI 15.30, 17.30, 19.30
Sz.p. 1m.
,..
CZNE I ETNOGRAFICZ ROMA (II - Rzgowska Bł) dozw. od lat 18, g. 15.30, Laryn(!'Ol".'g1a: ul. KopN._ Barlictnego,
NE (Pl. Wolności H) g. „Sobotni wieczór" d<lll;\V. 17.45, 20
22
"
KLUB emskiego
GARNIZONOWY
od lat 16, g. 16 • 18• 2 0
11-18
MUZEUM SZTUKI (Więc- SOJUSZ (II - Nowe Złot OFICERSKI (Tuwi~ 34) Okulistyka: Szpiltal !im.
111. M.HioJonschera,
d·r
ZaZłoteJ
w
„Przygoda
dozw.
„Wałkonie"
no)
g.
czyinne
3G)
kowsklego
tace" g. 16, „Nocny pa- n-0wa 14.
od lat 16, g. 17, 19.15
9-15
dzie•viarską
-----------------------!MASZYNĘ
7-30 „Walter" nową i ra-------------------„Beethovena" sprzeINŻYNIERA budowlanego na stanowisko kie- dio
dam. Łódż, ul. Skarbowa
24_ll~g
rownika technicznego oraz inżyniera lub te- IV, ro. 3
„
zachnika na kierownika robót budowlanych
TELEWIZOR „Rubens trudni natychmiast Spółdzielnia Pracy Kon- sprzedam. Oglądać wleczo
nieruchomości
ChoJny, Wesoła 5,
serwacyjno-Remootowa „Budowa'" •w Tomaszo r„m.
241 2.7 g
4
1
wie Maz., ul. Szczęśliwa 50, tel, 26-24. Wa- IC :.-1
Do nr V. Km. 2130-56.
1\iOTOCYKL C. Z. 175 W.Y
runki płacy do omówienia na miejscu.
czynowy sprzedam, ul. LIKomornik Sadu Powiatowego dla m. Łodzi,
od godz.
bełta 14, m. 4
zatrubudowlanych
techllików
i
24130 g
MISTRZOW
17-19
rewiru 5 Wład.ysław Pietrzak mający kanceRemontowoPrzedsiębiorstwo
Miejskie
dni
amery>kań
SAMOCIIOD
larię w Łodzi, przy ul. J. Tuwima nr ~2 n~
podstawie art. 685 k.p.c. podaje do pubhczneJ Budowlane nr 4 w Łodzi, ul. Armii Czerwo- sl<i z radiem 1954 r. produltcjl, stan idea.Iny z powiadomości że dnia 10 stycznia 1959 roku o nej 30. Zgłoszenia przyjmuje dział zatrudnie- woelu wyjazdu sp!"Zedam.
8043-K
godzinie 13 'w Sądzie Powiatowym dla m. Ło nia.
ŁQ.dż, Urzędnicza 4. Oglą
dać od godz. 14 do 16
dzi w Łodzi, ul. Nowo~ki 21 w sali nr IV
WARSZTAT ślusarski z
będzie się pierwsza licytacja nieruchomosc1
powodu śmierci właśC'icie
należącej do Bronisława Zienkiewicza poło
la sprzedam. Oferty piżonej w Łodzi. przy ul. Pogonowskiego (Zaką
semne „24001° Biuro Ogło
szeń, Piotrkowski 96
tna) nr 19 składającej się z placu około 1123
m. kw. w całości zabudowanego następujący
NORKI ,Stam.dairt" kam.adyjskie tanio spr:z.eclam.
mi z.a.budowaniami: frontowy dwl.lipiętrowY
24051
Łyżwiamka ł8
murowany budynek mies7Jkalny, dwie oficyŁódź, ul. Nowotki 247-9, tel. 282-20
RADIO „Beethoven" mamurowatrzY$)iętrowe
poprzeczna,
i
lewa
ny:
lo używa.ne sprzeda<m. E.
Ziarek, Więckowskiego łB
ne z poddaszem podpiwniczone mieszkalne,
24152 g
m lOa
parterowy murowany budynek piekarni, parPIANIN A, fortepiany- strol
terowy murowany budynek ustępów, piętro
dla przemyslu państwowego, spóldzielcz~o
od.'11aw.ia,
reperuje,
przewooi ONIZ ocenia war
wy drewniany drwalnik.
i rzemiosła maszyny budowlane - m. m.
tość pi.ainiln biegły, :Nrma
Nieruchomość ma urządzoną księgę wiestoły wibracyjne 1 x 1,25, wib~~ry. poCzajkowslt>i, Łódź, Piotrczystą oznaczoną Kw. nr 2629 (dawnej hip.
grążalne i powierzchniowe, szllf1erik1 do
kawska 85-3 tel. 303-75
nr 285-a Rep. hip. nr 2175) znajdującą się w
lactrico i terazzo, betoniarki 150 I, prneSAMOCHOD ' osobowy Sądzie Powiatowym dla m. Łodzi Wydział VI
„Wa,nderer" oraz taksodnarki krążkowe, nożyce ręczne do cię
metr sprzedam. Duboi.s 15
Ksiąg Publicznych.
skracia p!"ęt6w żelaza zbrojeniowego,
TELEWIZOR " W1.sła B" 1.
Nieruchomość do licytacji oszacowana na
piarki 500 1 do bitumu, przenośniki ta!imo„Mazur"
radloodbi~ik
sumę 385.000 zl, licytacja rozpocznie się od
we, t.aczki wózki (młyn.arki), przyczepy 1 i
~przedam. Tel. 378-27
sumy wywołania 288.750 zł.
p..'ł t. samochodowe, piły i wiertarki o na-:
MOTOCYKL „NSU" 50~ ~
Przyst~r-ujący do licytacji winien złożyć ~ę
pędzie ręcznym do szyn oraz maszyny 1
przyczepą sprzedam. WQes
kojmię w wysokości 38.500 zł stanowiącą Jetechniczny jak: spawarki
sprz.ęt
różny
Srebrna pod K~.n.tyWiadomooc w
no~em.
Rękojmia
dną dziesiątą sumy oszacowania.
transformatorowe. piły taśmowe do dre24167
kuZl!ll
powinna być złożona w gotowiźnie albo w
staliwne, wtryskarki do
kowadła
wna,
takich papierach wartościowych bądź książe
8146-K
mas plastycznych itp.
czkach wkładlk.owych instytucii, w których
wolno umieszczać fundusze małoletnich. Papiery wartościowe przyjęte będą w wartości
INTERLOCK stan pierwtrzech czwartych części ceny giełdowej. Prz~
kupię. Oferszorzędny 7.450 kg BAZY SUROWCOWEJ'
ty „31690" Prasa Kraków,
licytacji będą zachowane ustawowe warunki
cew
kosmetycznych
kremów
wyrobu
do
8138 k
46
Rynek
licytacyjne; o ile dodatkowym publicznym obnie po 40 zł za 1 kg
SAMOCHOD OSUoboWY wieszczeniem nie będą podane do wiadomo,Fiat 600" kupię. Oferty pi
ści warunki odmienne. Prawa osób trzecich
~emne „23923" Biuro ogło
nie będą przeszkodą do licytacji i przysądze
szeń, ul. PiotrkCYWska 96
kowalską
DMUCHAWKĘ
nia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeprzed$iębiorstwom uspołecznionym i osona 220 V kupię. Dzwonić
żeń, jeżeli osoby te przed. rozpo~zęciem n;zebom prywatnym
23925
52~-77
targu nie zlożą dowodu, ze wruosły ~wódz
Pabwnickie Miejskie PrZedsiębiorstwo
iwo r zwolnienie nieruchomości lub iei czę
Przemysłu Terenowego
ści od egzekucji i że uzyskały postanowienie
w Pabianicach, ul. W. ""asilewskieJ 5.
właściwego sądu, nakazująoe zawiesz.enie e-
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Dyzury

I

2

fJZ EA

-

Ob w ieszezenie

o licytacji
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Centrala Techniczna
ŁÓDZKIE BIURO SPRZEDAŻY
dostarcza natychmiast

o
l

t

I

KUPU

oferuje do ·sprzedaży

I
LOKALE
I-----------i

•
.
gzelkucji.
W ciągu ostatnich . dwóch tygodni przed 11~
cytacją wolno oglądać nieruchomo~ć w ~
powszednie od godziny ósmej do os1enmasteJ,
akta zaś p06teDOwania egzekucyjnego można
Przeglądać w Sadzie Powiatowym dla m. Ło
dzi Ylydział II Cywilny, w Łodzi, ul. Nowotki

;llJ

1r

PRACOWNICY POSZUKIY/AN•

3 HA ziemi w tym 0,5 ha
łaki w mieście sprri:edam.
Sain<!ll23921 g
1cka 21

DZIAŁKĘ
2.000 m kw. pod
tel.

m

4 PODMISTRZóW techników na samoprząśni
ce. wózkowe, ślusarz.a na stanowisko brygadzisty brygady remontowej przędzalni. ślusa
rza do br~gady remontowej przędzalni na
samoprząśmce Wózkowe blacharza spawacza
dźwigowego, Pa.lacza n~ kotły dw~płornieni
cowe, ślusarzy warsztatowyich, śrubowników,
!J~kręcaczy, ucz~iów na przędzalnię powyZeJ 18 lat, do7,orc<>w ochronnych, czyściarzy,
k~nt· iarki i zgrzeblae2:ki zatrudnią natychim.
miast Za.kła.dy Przemysłu Wełnianego
M. Ka.spruka w Łodzi, ul, Łąkowa 11.

AU2Q.-K

Ili

I NIERUCHOMOSGI I R.óżycka, Żychlin,

Komornik W. Pietrmk.
Lódż, dnia 29 listopada 1958 r.

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

OGŁOSZENIA ,DRÓBNE

••„„„„................- ...............w

,~.i.;.„„

nr 21.

:m

I

troi" dozw. od lat 16, g. Struga 8, m. 3 godz. 15-19

Zgierzem
301-56 od
24044

s~zedam.

Wiadomość

godz. 16-19
DZIAŁKĘ leśną

w Sokolnikach sprzedam. Wol'OWski, Łódź, ul. Piotrkowska
23908 g
84, m. 8
PLAC 7.000 m kw. w Lutomiel"'S'ku przy tramwaju
sprzed;mi. Wiadomość 22746
Łódź, tel. 352-73
DOM murowany 6-izbowy
oraz 2 morgi ziemi rarzem
lub od<lzieLnie sprzedam.
K04llsta!l'ltyWiadomość
nów, Kątna 17 (Peloiikam)
oQ

i%LZ,

l;!-~G.

~04.

i

SPRZEDAZ• l _,
I„__________

TELEWIZOR „BelwedeT"
6.000 zł, rac:Lio E .A.W. orzech ja&ny sprzedam. Piotrkowska 9-14, godz.
24067 g
17-19
FUTRO nowe węgierakie
barany sprzedam ta!l'lio. Harnama ~--38, III klatka
(przy Wojska Polskiego)
MASZYNĘ nową swetrów
ke na włóczkę, płyta metaiowa sprzedam Zgier24242 g
ska 8-11
„Szm-a~
MAGNETOFON
ragd" 6.500 a:ł spl"Zeclam.
D.,.,wonic 391-40 w god.zim1c)l wleczorn1c.ll

~t~~~~~0~~~>"~~i~~~

na 3-4 pokoje z kuchnią
rozkład0<we, komfort. wa
runloi do omówli.enia. Oieir
ty pisemne „23960" Biuro
Ogłos:r,eń, Piotrkowska 96
DWAduże Pokoje, kuch:
nia, wygody śródm·leście,
front ti:annlenię
1 piętro
.n.a 1 p~ój 7l kuchruią
mniejsze i pokój oddzieldzwonić
nie. Tel. 216-02
24010
od godz. 11-19
LOKAL w Zgierzu nadający się na rzemiosł-0 lub
wytwfu'nię odstąpię. Ofer
ty pisemne „24()28" Biuro
Ogłoszeń, Piotrkowska 96
DZIERZA WY l0<l<aiu-=
frOlnt, parter lub I piętr-0
W punkcie Piotrke>wska,
Al. KościUSZJki - pos:;mkuję. Olerty pisemne Biuro Ogłoiszeń
„24049"
24049
Piotrkowska 96
POKOJ z kuchnią w blokach, telefon :r,amienię na
dwa pokoje z kuchnią blo
ki lub nowe budownictwo
KOSZity remcmtu zwracam.
Oferty pisemne „24068"
Biuro Ogłoszeń, PoO'brkow
?-4056 g
liilta. 96

PRAGA

S. t P.

JAN MOCZKOWSKI
Wyprowadzenie drogich nam rz.wlok
3 grudnia 1958 r. o godz.
15 z kaplicy Starego Cmentai'Za rzym.kat. przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku
ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA,
ZIĘĆ

I

magazyniera. bud()lV)'

II
I

DYREKCJA,
KOMITET ZAKŁADOWY PZPR,
RADA ROBOTNICZA, RADA ZAKŁA
DOWA i KOLEDZY Ł.P.B.M. nr 1.

PODZIĘKOWANIB

Wszystkim życzliwym i przyjaciołom,
którzy od.dali ostatnią, posługę w dniu
27 listopada 1958 r.

I

S.

P.

ze Stankowskich
niniejszym serdeczne podzię

kowanie
RODZINA.

Dnia 25 listopada 1958 r. 2D:1arł, prze60 lat

żywszy

WŁODZIMIERZ

do opieki <!lad 7-lelln!ą
przyjmie
młoda małżeństw-O. Oferty pisemne „24-034" B<iuro
ouł-OSZ:eń P·iotr.kOW1Ska 96
P~MOC 'cl-O dZliecka dwuże
letniego potrzebna.
rumskiego 115 Lazarek
.
'
-,--} RYZJER damski - siła
p!ei·wszorzęóna potirzebiny
:fryzjerski, Kiliń
S:;lcm
24158 g
skiego 48
POMOC domowa potrzeb
na od zaraz. Ciesielska 9
(sklep spożywczy)

MOROZ OW

Długoletni, ceniony,
nieodżałowany

sumienny praco-

kolega.

wnik i

Wyrazy głęboldego współczucia skla- ~
rod.zinie

dają,

I

DYREKCJA, KOMITET ZAKŁADOWY
PZPR, RADA ROBOTNICZA, RADA
ZAKŁADOWA i KOLEDZY
z Ł.P.B.M. nr I.

I

~l~::o~~:~~ ij~;oc;;

krótkim czasie otrzymuukończeniu
je się po
kursów Pol9klego Zwląz
ku l'.łotol'owego prowagodz.lnach
w
dzonych
popoluclnior.:nnych t
wych. Informacje 1 za.plsy trwają ?ez przerwy w
Pol.slctego
sekretariacie
Związku Motorowego ul.
Piotrkowska 183, telefon
278-43 od godz. 8-16.
OSRODEg-SzkolenJa Motorowego Al. K?ścmsz.kl
6~ tel. 310-88 pr:zy3muje za
prsy na kursy samochO<lo
kat.
we zawodowe m
amatorskie 1 motocyklo8005 k
WA
KURSY samochodowe amatorskie 1 zawodowe
kat. I, II, m przedpołudn:owe I wie<:zorowe TKWP. Zapisy, informacje TUwima 15, godz. 8-20
Ro7.ipoczęeie
tel. 297-48.
kursu amatorskiego 6.XII,
kursu zaw.
ro?Jpoczęcie
ka.t. I, dn. 4.XII. 58 r.
ZAPISY na nowe kursy
języka a·ngielskiego ! niemieckiego dla d-0rosłych i
przyjmuje semłodzieży

Wyl'azy głębokiego współezucia. z powodu :r.gonu

OJCA i SIOSTRY
kol. Józefowi Stefaniakowi
wyrażają
DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA

i WSPÓŁPRACOWNICY FABRYKI
KOTŁÓW i RADIATORÓW.

Dnia. 29 listopada 1958 r. zmarł śmier
oią tragicr.ną

S. t P.

WŁADYSŁAW

BRONIAREK

przeżywszy lat '74.
P<Y"rzeb odbędzie się w środę 3 grudnia br. <> godz. 15 z kaplicy cmentarza
na Dołach, o czym zawiadamia.ją, pogrążeni w głębokim smutku

CORKI,

Języ

ZIĘCIOWIE,

WNUKI

i RODZINA.

ków Obcych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w godzinach 17-19 w lokalu Klubu Racjonalizatorów Nowomiejska 4
romanistyk.i
MAGISTER
udziela 1n<lywidualnie lek
cji języka francuskiego i
l&ciny. Tel. 265-47

PODZIĘKOWANIE
kt-Orzy wzięli udział w
pogrzebie oraz okamli wiele serca, poWszystkim,

mocy i

'

t

Lucynie DominikiewiezoweJ

składamy

kę)

Ośrodka

z po-

składają rodzinie

dziewczynką

lłretariat

głębokiego współczucia.

Stanisława Szczęśniewicza

Piaskowiak, od
nr 9,
24280
godz. 16-20

'

i WNUCZIU.

Wyrazy
wodu zgonu

NAUCZYCIELKĘ (emeryt

NAUKA

I

nastąpi w dniu

;:; .

.v

Dnia 30 listopada 1958 r. zmarł nass
najukochańszy mąż, ojciec i dziadziuś,
przeżywszy lat 77

współczucia

drogiego

LEKARSKIE

męm, ojca

w

czasie

choroby

i d'Ziadka

S. t P.

Dr KUDREWICZ specjal1
sta weneryczne, skórne,
m?czopłclowe 8-10, 14-16
22706
~2 Lipca 4
rentgenows.koe
zD;i:ĘCIA
z«;bow wykonuJe specJalni<> rentgen dentystyczny,
24292
P1otrk~w~k_a 121
ANFORODr Jadwiga
WICZ, skóvne, weneryczne, kobiece 15 ·30-19 • Pró24271 g
chni.ka 8
PIĘC PIATEK (tel. 555-55)
Prvwatne Pogotowie Lel<:~rzy Specjalis•tów o każC:<:j porze załatwia wli.zyty
dommve. no dziieoi wyjeżdżamy natychmiast

EUGENIUSZA RYGLA
serdecme podziękowanie. składa
RODZINA •

PIĘC TROJEK tel. 333-33 POSIADAM uprawnienia
natychmiasit wizyty domo - przys>tąplę do spół'k!
we lekarzy specjalistów cukiem•iczej. Oferty pirównież dzlecic;cych całą semne „2ł(}27" Bhuro Oglo
dobę. Wykonujemy elek- szeń, Piotrkowska 96
troka'i'diog·ramy w domu
24160 g PRACOWNIA hattów archorego
podaje d-0
tystycz;nych
wiadrunoścl, Iż wykonuje
cesztandMY
chorągwie,
CHOREMU DZIECKU o
chowe, związkowe, W<>jponze udzieli pokażdej
harcerskie.
oraz
skowe
mocy Prywatne Pogoboul. RzgowSka 58,
Łódż,
wie DZJiecięce . Tel. 300-00
m. 6, M. Wożniak
Dr WOYNO ·-specjalista •
ZAKLAD r&diO'techlni<!7.tlY
.
skóime, weneryczne, zabu PRALNIA h
.
ka 2
c em_iczna wy- p· t k
.
rzenla płciowe, Nowotki 7
08 napraiwta
konuJe wsze1kie u.sługi. 10 r ows
front 11_ 13 17_ 19
- - ' - - ' - - - - . - Nowomiejska 2 (prawa o- radio<>dbiornlJ<i i tel~>li23911 g zory w zakładzie ·I u kLien
Dr NITECKI specjalista ficyna)
ta. instaluje anteny teleskórne, weinerycme, moczoplleiowe 16-18 przepro- PIĘKNĄ suknię ślubną, wizyjne oraz wykcmujG
tel.eowido
wypożyczysz stabili.z.a.tory
wadz.lł się Kilińskiego 82 wieczorową
zorów c>cho pracujące
,z3972 Itanio. 22 Lipca 10
(róg Tu w.ima)

'
RO"Z'NE
I1----------

I

------
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zajść

Wsprawie

e

Sport

Sport •

w Wieluniu Hokej

e

Sport

e

obak

Wychowanie fizyczne i sport w
ludowej - posiadają w s:""ej treści m~ędzy in~ym1 za_C;Ian~e wychowania o duzym ~oziomie moralnym obywatela panstwa ludowego.
Mimo

wyraźnego

stano"'iska w

Łódź

„WKS" '\Vie-

tej kwestii, mimo zaostrzonej walki z wszelkiego rodzaju przejawami chuliga1istwa, zdarza,ią się w
dalszym ciągu na boiskach woj.
łódzkiege> godne pożałowania incyniekiedy
)>()Wodowane
denty,
przez część nieodpowiedzialnej publiczności, a nawet przez niektórych działaczy sportowych,
Tak na przykład w dniu 16 listopada br. na przedmeczu RKS
„Widzew"

-

w Wieluniu, doszło do gorszą
cego zajścia pomiędzy działaczem

luń

RKS „Widzevv'"' ob.
działaczem

wertem.

„WKS"

Służ~wskim i
ZalWieluń,

Wstępne d<>ehodzenie nie wykaźródła za,jścia,
zało konkretnego

zdaniem WKKF, odpowiedzialność za spowodowanie czynneg-0 znieważenia ob. Służewskie
go ponosi ob. Zalwert.
Bez względu na formę załatwie
nia tej sprawy między obydwoma
klubami, WKKF oświadcza, Iż;
. wszell<:iego rod'Zaju 7,ajścia podobnego typu na boiskach i obiek
tach sportowych będą z całą
stanowczością tępione przez organa kultury fizycznej, at. do odsuwania dożywotnio od działalności
sportowej,
znany b:vł dotąd
ob. Zalwert,
Wo,iewódzkiemu Komitetowi Kultury Fizycznej w Łodzi, jako porządny i uczciwy dzialacz s)>ortowy na terenie m. Wielunia i dlatego nie odsuwa go od działalno
na stale, ale żąda
ści sportowej
ukarania przez zarząd WKS Wiepena
odsuniP,cia
i
luń
wien okres od pracy w klubie. o
uchwale i wyse>kośei kary zarząd
klubu )>()Wiadomi Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej do dnia
15.Xll. 1958 r.
lecz

Łódzkiego Okręgowego
Za.rząd
Piłki Nożnej dokładnie
Związku
zbada sprawę i zastosuje sankcje

15 grudnia
•
zbliża się ...
)

'

A więc ju:I: tylko dwa tygodnie
czasu, aby za 5 zł - jeśli los się
spędzić
święta
uśmiechnie
telewiZ<M"Ze. lll
przy własnym
grudnia bowiem - 'to ostatni
dzień, kiedy jeszcze mozna dos.tarczyć makulaturę lub szmaty
dA> jednego z punktów slmpu
przemysłowych surowców wtórnych I otrzymać kupon (dowód
dostawy), uprawniający do losokonkursie
w
"'ania nag1·6d
„Dziennika Ł6dzkiego" I Woj,
Zbiornicy PSWt p. h. „Telewizor na święta".
te poza „BelPrzypomin~y,
wederem" można ponadto wygrać: radioodbiornik „Wola", rower męski, 10 aparatów fotograficznych I wiele innych cennych
przedmiotów.

zwyciąstwie

Po

9:1

nad Piastem (Cieśzyn)

ŁKS gra wczwartek
ze Startem
z Katowic

wv:-

,._ ll<o .. , a dalej?
- Pewnego dnia, po kil!l.ie, pC>SZlibyśmy ntzem do kawiarni. Wyciąginąlbym z kieszeni dwa
pier.śoio:nki. i Cihyba bym się pr1Zy tym zaczer1 co

byś pOIWied.ziiał,

Rob? Co

byś

dział?

-Nip...,
- Ja' też nic, Rob. Może b;vm tylnro t:rosri:ec!IJkę poplakaŁa.

...... Nie.
- To odejdź, proszę cię '""' powiedzial~,
Obcasy jej znowu zastukały po podlodze.
przy kuchni, a potem
Chwilę mainipulawala
Czy mogę na

to

chwiłkę

położyć

będziesz zach01,vywać

się koło

spokojnie,

możesz.

zlewu, okrążyła stó2
Prz:ysz1a od strony
i przecisnęła się do sofy. Odsunąłem się trochę
na bok. Kiedy wsparła sie kolanami o sofę, rozstawiła nogi tak szeroko, że sukienka uniosła
się w górę. Zobaczyłem, gdzie kończą się jej
pończochy, a nawet jeszcze wyżej:.
- Połóż się - powiedzialem - i obciągnij
suk.iankę.

-

Zaraz.

Wyciągin.ęla
Posłuchala mnie z ociągainlem,
nami była wąziutka
Między
się obok mnie.
wolna przestrz.eń. Patrz.vliśrn.v oboje w sufit.
- Po co to robisz? ~ spytałem.
~ r.o?
- No, z tą spódnica.
- Gdybym umiała coś mądrzejszego, nie ro'bilabym tego, Rob.
Gaz sycz.al: - na dworze zaczynało padać,
Krople ucJ.e:rzaly o pa.ra.pet okienny.
- Wyobraź sobie na przyklad - zaczęla powoli - że spotkaliśmy się gdzieś piervrszy
raz. I ty nic o mnie nie wiesz. Co by wtedy
'bylo?
- Na pewno byśmy się w sobie zakoohali
- powiedziałem.

- Uwaialabyś, że to takie smutne?
- Nie„. ze szczęścia. Proszę oię, mów dal.ej .. ,
- Zaczęlibyśmy szukać mieszkania. Co wie:zór leżelibyśmy kolo siebie, tak jak teraz.
- Bylibyśmy ball"clzo SZJCZęśliwi, Rob.
- Rzecz prosta, że by!ibyśm:v szczęśl~wi. potwie.i :dztlem.
- Ale przecież llli.e moglilbyśnzy byc wie=ia ·
sam1. Rob.
- Nie. Po kilim lafach kJtoś b-y leżał miGdzy nami.
- Rob„. wolałbyś chłopca, czy dzlewceycll:ę?
- Dz; ewczynkę - odoowiedz.ialem.
- Dlaczego dziewczynkę?
~ Cza.sem jest im lżej w życiu.
- A ja mimo to wolalabYm chłopca, Rob
- Dlaczego?
- Bo gdyby ciebie kiedy§ zabrakło. notnebowalabym tylko SJ)Ojrzeć na niego.
- Nigdy byśmy sdę nie kłócili - pow:\00%!.-łem.

- Nie. Absolutnlie nigdy byśmy s:lę n.Je kłó
cili, Rob.
Deszcz się potęi?owal. Na para-oeeie j~by
ktoś sypał groch. Szum desu-zu zaJ?łuszał syczenie ga7,u.
- Ach, Rob„. Czemu talk nie może bYć naprawclc?
-- Nie dla nas baj'kJ!..,
- Osi.ukano nas o te baiki, Roll>.
Olita raptem się wypróstowal'a: Zimnęła nol?l
z so!v.
- Pójdę ju:l:.
- Ale przecież leje :iak z ccbr;i,,
- Nic nie szkodz.i. Pójdę. Nie mogę teiro ju:l:
wytrzvmać

-

Nie

dlużei.

bralaś

chyba tego wszystkiego na s.,_

e

.....
._......

Sport

I

I

*

•
Hokejowa reprezentatCja ZSRR,

Łódzkiego"

drzwi ~ w korytarzu wlożvła
schowala pod chustecz.kP.,
włosy
płasZl::z Prócz tego miala ze sobą parasol. Przeszlismy
obok mieszkania paini Wotjek i zeszliśmy na dół,
do wyjścia. Otworzyłem drzwi. Olga stala w
cieniu, z twarzą od\vróconą do ściany.
- Dziękuję ci, Rob - pow.iedzi.ala cicho.
- Za co?
- Sam już wie~.
Przez szparę w dr2'wfa.ch smagał nas deszcz,
Olga przecisnęła się przez drzwi i zawołała:
- Zamykaj prędko, Rob.
Głowę mi.ab.
Zbiegła szybko ze schodków.
tr-0ohę odwróconą w bok. Po poliCZJkach :za.c.-zę
ły jej już splywać krople deszczu.
- Placzesz, Olgo? - zawołałem ku niej.
Olga się nie o<lwró.::Ha - po chwili zrrtikl!lęła
w strugach desz,czu.
Zamknąłem powoli drzwi, a moja ręka pozostala kilka chwil na klamce. Słuchalem _,
a ,!?dy nic nie poruszyło się za drzwiami, zastopień po stopniu ma gói:ę,
cząłem Wchodzić
Nagle zastukał ktoś mocno we drzwL Jednym
skokiem 2lllalaz1em się znów na dole. Ale gdy
zamachem drawi - nie
otworzyłem jednym
Olga stała za nimi. ale jakiś mężczyzma. Był
przemoczony 'ło rutki, wysoki i nęd:zinie odziany. Plasz.cz miat roizdarty, a podeszwy odklejały sie od butów.
- Przepraszam r.>&na - powiecl:zial. - Czy
tu mieszka pani Wotjek?
- Tu.
- Czy mógłbym sie z nią zobaczyć?
- W jakiej sprawie? - Za'Pytaiłern.
...:... W sprawie jej syna.
- Proszę, niech pan we;idzie - powietlzia-

?.em.
PoszecU po schodach przede mną - na posic; ur-zy,glądać
~'ie; i zaczął
nic og>olony, a z tylu wlosy -zaslanfaly mu kołnierzyk Na głowie mia! rosyjską
cza1?kę 'fut.rza:ną.

=-

*

Podeszła do

ścianom. Był

błąd

I

rio? - spytałem, - A może wierz.yl.aś?
Olga octsu.nęla stół i odwróciła się ku mni•
plecami.
- Czy otworzysz mi drz.wi ina dole? ~ spy-

deści.ę za'ł:r2yrnal

zrozumieli
i z udz.ieloaej lekcji wyciągmą odpowiednie wnioski taik, jak Lo
niewątpliwie uczynili trenerzy
naszych drużyn ligowych, którzy
uważnie obserwowali przeb<ieg
tumieju mookiewskiego, a ter'UI
z Ra:naidyj=ykami,

na czym polega ich

Zapewne hokeistom radzieckim nie raz i nie dwa, nie ))'.>wiedzie sLę, ale znając ich wytrwalo·ść i pra•cowitość, można
być przekt0n.a111.ym, że w.z.orując
s,ię na mi.strzach ka-uczukowego
krążka, wcześniej czy później zechcą niejediną cenmą IlJOWOŚĆ
przyswoją sobie z innej szkoły prze,s.z.czepić polisikiemu Jwketo, oo uz.ru:;ją za dobre. Przede jowi.
I jeswze kHka słów o Ka111.a~
w.s.z.ystltim muszą odstąpić 00
tak rzucającego się w ich grze dyjczykach. l\lają oni d?.:iwny
szablonu, polegającego n"a. ataku zwycza.i przed rozpoczęciem gry
i każdej tercji decydującej o wy
s-Ju·zydlami.
skrupulatnie go
Obserwując zma.gan:ia C2JOl:ów- ndku meczu,
ki radzieckiej z Kalll.adyjczy.ka- przy tym przestrzegając. Mami, ani razu nic .vdołałem zwno- skctką drużyny jest świetnY'
przemy- bramltarz Haterurn: kló~ zaitlJc
tować ja1lciejś glębiej
ślancj akcji środkiem, podcuw; ~nowa1. wyb~e~eJ. p~blicznos
gdy Kanadyjczycy celowali w ca nwsk1ewsk:icJ stmckim spC'ko
tym. Ileż to razy czerwona jem i nie spe>tybna, u n;as pe"'
trójka l\:.anadyjczyków rwała, wn:OOcią_ chwytu krążka, pnsłu:
jak but'za, do p~wdu, wla:śn;e guJa,c SI~ lewą . ręka,. A cz;m.1
z la- to tak, 1a1kby w rękawicy mwi,t
lodowieka i
środkiem
Przed
twością mijala obr<Jlllę, stwar.z:-1 - ukryty. jakiś . ID:ó\gnes.
jąc n.ajkirytyczniejsze momenty gw_1z1cJ.k~em sędz.1cgo rozpocz.ynaJącym za".'ody. wszy.o.cy_ ~-:·v"
pod prze~iw111ą bramką.
W gr.t:e hokeistów ra.d~er- i ?n1cy 0>bowiązlrowo podJ~dza
kich pokutuje poo;a tym skłon- · )ą. <lo bramkarza, i uderzaJą g~
n~ć do hyperkombinacji, p&- ! k1Jef'.l po ochra~~>ezach. .Tedni
dubnie ,ia.k się ro C'l:ęst.o spotyka. czyi:ią_ to z mrue.iszym, &:udzy
u ma.Io skutecznie grających dru 'z w:ększ,y~ zaP:alem, ~ każdym
żyn p.ilbrskich. W .hokeju ~ raZ'!e t.ak, ze widz mozc z ..
dalllia c1o tylu nie p.oplacadą. tra . kruętym1 OOZYJ?a oczekiwac poci się bowiem przez to c-enn~ CZ..'l~!ku zawodow.. Lomot .ud:=ulamki sekund, traci &ię raz- rzen _uis?'g.nallzu1e, mu me7..amach ataku, a często i S?.Yb- v;o.ctmc, ze za ohwilę ro<ZpOCZmlP
sa.ę gira.
kość.
Kazi.mierz lt«Y.t:myslo>wi"'1l
Kie ulega chyba wątpliwo.~<.."i,
:l:e hokeiśei radz.iieocy, po próbie

tahl.

po'WU.e-

....

....;..~--_..

~

e

Poznajemy mistrzów Polski
Konkurs „Dziennika

(14)

e

narodowym sportem ZSRR

rzekamv na Sparlaka

-

-

piłkarstwa

I

wienił.

ciebie, Rob?
- Jeżeli się

9 Sport

Sport

Założeniem turrueju m-0\Slkiew
skiego z udziałem Kanadyjczyków było wypróbowanie możli- . _ Nam „zielony hokej" Wł!
karne w stosunku do winnych wie większej Hości ml.OOych, o- jest potrzebny mówiono zajścia.
biecujących hokeistów, którym 00 tylko .przesz;kadza. Wielu
Wzywa się wszystkie kluby na w twardej walce z poważnym z.a.wodników
chciałoby g,rać i tu
terenie woj. łódzkiego oraz wszystkich trenerów i działaczy do ,prz~iwnikiem daru> m,ożność i tam, 00 wplywa ujemnie na
kwa
waloców
swodch
wykazania
pracy wychowawczej lifi.kujących ich w niedalekiej ich formę. Teraz muszą się :zx:lewzmożonej
·wśród sportowców oraz do zabezpieczenia ładu i p<>rządku pod- już przyszlości do reprezentac.i.i cydov.rać. Kto chce prowadzić
nie
hokeja na trawie,
organizowanych imprez, w st,olitcy, a w następstwie i Zi:>HR. sekcję spo,d,ziewać
czas
się subsydiów
celu niedopuszczenia do gorszą St.ara kadra reprezent,a.ntów po- może
państwowych
cych zajść, ldóre kompromitują
żeby w ogóle nie rozbijać
nasze województwo w oczach kra- woli wykrusza się i tri:eba j<\
kadry z.awOOn.Lczej, uczyniiono
zastąpić mlooymi silami.
jowej opinii publicznej.
Turniej był wlaś'Ciwie zaipo- jes.z.cze jedno niezwykle waż,kle
Przewodniczący Wojewód'Zklego
c:z.ątkowaniem wielkiego sezonu poociągruięcie. Zrezygnowano mia
Komitetu Kultury Fizycznej
hokeja radzieokiego, który bę- nowic1e z uprawiania hokeja.
w Łodzi
dzie obfLtowal w &Z€'re~ bardzo rosyjskiego, czyli tak 2lllanej gry
(-) JOZEF OKOJ'ii'SKI
Początkowo przypuszciekawych spot&'lń z sil!Ilymi. bandy.
czano, że. inne krade europejdrużynamd. za,gra.nicznymi.
mając skie, biorąc przykład ze Związrndzieccy
Hokeiści
}'inla>nchli i
perspekty- ku R.ad!ziecikiego,
więc w najbliższej
wie wyjaoo do Anglti, a następ- Szwecji, wprowadzą u .siebie tę
nie do Stanów Zjednocwnych dyocypliinę sportu. J cdin.ak lata
cz.yniH wszystko, żeby po<l':zas mijały, a zwolenników bandy
tej pierwszej próby wypaść mo nie przybyło. Toteż w Związku
i zwrócić na Radzieokim postanowiono :zia;rzu
żliw:ie najlepfoj
siebie uwagę trenl'ra Ta.rasowa/ cić_ tę grę i uprawiać tylko hoora.z słynnego B<J<browa, który, ke.i kan·adyJ.s.k.i. .
ja.ko byiy na.jlep.szy reprez.e.n-1 W _ogóle w L::~.łm .istnieje tent=t %~HJi, i niezwykle cl()świa-d dencJa og.raruczenia fmanwawaczony zawodnik, ma w sprawach n~ .sportu. Pomocy ze. strOill.Y
o,a,nstwa mogą oczek.1wac tylko
hokeja wiiele do powiedzenia,
podczas
dyscypliny,
koronne
Wszystkie te spotka:n.ia to nic gdy inlllc, pomocnicze, nie bę<l<1
Naidspodziewainie iatwo rozpra- innego, jak tylko systema,tyczne brane pod uwagę.
Mogą być
wili się hokeiści LKS z zespołem przygotowywa:n.ie się do XXV 001e oczywiście uprawiane, lecz
Piast (Cieszyn), odnosząc nad m:istrzostw świata, które za trz-.1 muszą same wygospodarować od
.n.im :z;wyci_ęst~? ~:1. W tym sa- mie.sJące odbędą &i.ę w Pradze. powiednie fu:ndUiS<Ze. Do takich
mym czasie ormk pokonał L~- I dla.tego może ziwraca się -.1( dy.scy:plm za1icza się między :in··
ks
· h
gię 7:3, a katowicki siart zrem1sował z Podhalem (Nowy Targ)! ruc wię „zą uwagę na um1f:- p.ymi te.ni;; stoło'l'.ry.
jęhność i formę poszczególnych
5
=tbecnie w tabeli mistrzostw zawoclJni,ków, IlJiż na sanie
a\llii, jeclJno
Jatk: wiemy,
hokejowych I ligi prowadzi LKS ni.kl..
przed Gómikiem dzięki Jepsz.c- :mi drugie nie wypadło . po :mymu stosunkowi bramek. Najblii.- śli kierown,ictwa. Co prawda, w
sze spotkarnie lodziiarnie roze.gra- czterech s.potka.niaeh· przeciw11Jiją w czwartek, 4 bm. Tym razem cy osią@rlęli po jednym ZWYnie ul~ga wątpliwości, że będzie cięstwie i dwa remisy przy ł•
to dla nich ciężka przepraiwa, dealnie wyrównarnym stosunkn
będą ze S'tartem bramek 10:10, wyobr.ażaillJO wJęc
grać bowiem
Z powoiłu na
(Ka.towice), który w os1,atnim me sobie, że i ostami mecz n.ie po·walu aktualnego
czu z Podhalem wykazat!. dobrą willlien wypaść gorzej. I tutaj
materiału spraPoIormę i uzyskany wy111ik remiso- ckltznamo w:ie]/kiego ;zaW'Odu.
worroa.wozego
wy oznacza dla niego wie1kd suk- rażka 1 :5, a oo ważniejsze, p!'7.1.~
mogliśmy
,nie
ces. Mecz odbęd"&ie się o godz. 18 bieg gry dowiodły niez;bicie, że
zam.ieś.cić w nu
w hali sportowej na sztucrzmym z hokejem radzieclcim. nie jest
mer.re lliiedrz;ielzbyt róż..owo.
lodawisku.
nym kolejnej ka,
na Kon
rykah1n•
7,amierzony
Jak :nas informują,
A przecież jak "Zdoła.Iem se
do Lodzi przyjazd hokeistów przekonać, właśnie n.a hokej
kurs „Dzienni·
Łódzkiego«
ka
Spartaka {Moskwa), którzy werz;- kladzi-e się w z,vią'liku Radziecturmą udział w tradycyjrnym
i ŁKS.
Jdrą .wi)1łki .JW-_jl1flik1 p,rag.l}Ml. U(Y.ey,
nieju rozgrywanym w.. Katowi~ nić zen niemal s(>(llrt na.rod<>wy.
Dziś zamiemca.eh z okazji święta górn.iczego Nie miczędzi. się więc pieniędzy
przed~my
„Barbu!'ki", najprawdopodobniej
kwo!y
olbrzymie
ostatni rysunek
do.idzie do skutku. W tej sprawie i przeznacza
~.1 ...z łYDl, -że Ju tre
inicjatywę podję!o kierownictwo 'tl,a WZJłl>.~~~ i,. JJąiaoo-;
wydnlłrujemy oLKS, toteż goście zmierzyliby vvienie hokeja, na wet ko.sztem
sportowych.
dy;;cy.pUn
iflll!lYch
statniiĄ, ozterna.•
się z zespołem łódzkim. Nie jest
rozmów
przeprowadzonych
Z
st\\ sylwetkl) pil
wykluczone, że drużyina LKS zostanie zasilona zaiwoctnikami illl- wywnioskowałem, że , na te poka.na ŁKS, a .
kwotę'
nych klubów okręgu łódzikiiego. trzeby wyas:ygnowaioo
we mwariek ku
Mecz Spartak - LKS odbędzie 5 m.ili.l(){[lÓW rubli, z czego 2 mipon .kOD!kursosię w najbliższą niedzielę, wzglę- liony prizeZlilMro!ro
na mOCUJ?
wy, Jdóry po w:v
· sprzętu. Ma Oll1 być I"O'Mlawadnie "' poniedziałek.
rupełnieniu
Powracając do tabeli mi>S'trzow ny tym klu.bom, k·tóre eh~ ubryk h-".t:eb& ~
skdej, stwierdzić należy, że ostat praiwiać hO!k.eja.
d!Zie odesłać d~
nie dwa miejsca zajmują: KTH
redak.eji „Dzien
Na oltal"2lU hokeja kmladyj(Krynica) i Piast (Cieszyn), a
ŁódzkienOOi.
więc te dwie drużyny, które tak .skiego złożono ofia;rę z hokeja
go".
wysoko pokonane zostały przez na trawie, któremu odmów.Uoin.o
dotacji państwowej.
(r)
hokeistów łódzkich.

Z nlemlecldego przełożyła
IZABELLA DĄMBSKA

umyła ręce.
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(Koresp'ondencja własna z Moskwy)

WKKF Łódź zaiqł stanowisko
~arunkach władzy

Sport

i ŁKS

występują.~a pod firmą :M~:kwy,
odtruiosła w Br.i.ghton zwycięstwo
nad an.giel&ką drużyną zawo•do(~:1,
wą Brighton. 'l'igers 6:3
1:0, 3:~). Był to drug.L z sześ
ciu me-czy, które hokeiś>oi radzieccy mają r<.J0frgrać pod=

tomnec po Anglii.

WTOREK, 2 GRUDNIA
15.00 Wia•domości. 13.10 Utwory
ekrzy:pcC>we. 15.30 Dla dzieci odc. l
PQ\V.

pt. „Puc, Bur.sa;.tyn i

goście".:

16.00 Rybm i piooenka. 16.Stt „Mezony i Jud.zie" - pogadanka. 17.!15
l"eHeoton !1teracki. 17.20 (Ł)
(~

'titwor:v· S'kn,zy>pcowe Ifonryk.a Wieniawskiego. 17.33 (Ł) Au<iycja dla
\Y'S'i.. 17.50 (L) Pi~śAi ludowe. 18 .00
CŁ) Łóct,21ki dziennik radlO'WY· 18.20
Wiatelmności. 18,25 .,o problemach
młodzoieiy". 18.35 Muzyka i arktual<J'.PC>W.
n-0ści. 19.00 „N<>ony gość" Hl.30 Koncert chóru. 19.50 Melodie
kra.jów trnprkalnych. 20,00 z kraju i ze świa.ta. 20.27 Krooi•iika sportowa. 20.4-0 J. Offenba,ch":' „Zarę
czyny .P!7:Y laitaa'11iach" - Q'.Peret21.35 Etindy Symf0<11i=e
k.a.
op. n. 22.00 Wiadomości, 22.0li .,o
-c.zy·m piisze prasa Utera.cka". 22.15

22.34 Arnold
Muzytka taineczma.
Scho,nberg: „GUl're Lie<ier". 23.50
Ostaitnie wiadomości.

- Czy mógłbym pana zapytać, o co chodzi?
Nie można. wpadać do pallli. Wotjek z hiobową
powiedziałem.
wieścią - Ależ nic podobnego - uśmiechnął s-ię __,

przeciwnie, przynoszę dobre wieści.
- To proszę za mną,
Wskazal>em ręką w. kierunku schodów wiodą
cych do :naszego mleszkania. Znowu zaczął iść
przede mną. W miejscu, gdzie się chwile 7..atrzymal, zos.taly dwie wilgotne plamy. Kilka
razy obejrzal się, jakby chciał sprawdzić, czy
za nim idę. Na górze, w koryt&zu, zatrzyma!
się. Na jednym z palców prawej ręki miał że
lazny pierścionek, taki, jakie wyrabiają jeńcy
z gwoździ. Nie byla to żadna kunsztowna robota - zwyczajna żelaz.na obrąc2lka, zupełm.ie
gładka. Drzwi do atelier stały otworem. Za,jraal
do wnętrza. Deszcz bil o podłogę, ja.k!by . pada!
grad.
- Edel! - zawołalem. - Edel, chodź tu na
chwi.lę!

-

Czy pani Wotjek tutaj mieszka? -

spyt.al

mężczy7ma. Po jego twarzy widziałem, że czuie
si,ę nieswojo. Ede:l wyłonił się dopiero po dłuż
szej chwili. Gdy się wreszcie ukazał, mial minę
bardzo zaspaną. a prócz te.g o był mokry.
- Wiadomość od Eryka. Wotjek - wyjaśni

mu. -·Pierwsza oclkad zaginął na Krymie.
- Ta>k, przyjeżdżam z Krymu - powieciz.ial
szybko przybyły.
- Z niewoli? - zapytalern.
- Jestem w prz,ejeździc i poszukuję krP.'W'-;
nych. Uważałem za s•wój obowiązek odwiedzie
pa.nią Wot}ek.
- Czy żyje?
- Kto?
- F:ryk w'otjek?
- Żyje,
Niezmajomy rozeirzał s.ię dokoła, jak ·gdybY
kogoś szUJkał i dodal:
-Wolałbym jedna:k porozmawiać osobiście Z
panią Wotjek.
- Jestem i-e-j kuzynem - po,wiedział Edel.
- Chodażby nawet - ~poii-zal na mJlJie. -'
Przec;c>;; painowie sami ro.z.umieją.
- Nie. Nic nie rozumiemy - powiecl·l.lał~ll·
(C. d. n.J
łt\n
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