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Resortowe narady w Warszawie

* Sport... sport„. sport„.

Gospodarka komunalna

ryczałtem

w latach 1961-65
3 bm. w Ministerstwie G-01;poodbyla się
darki Komunalnej
kierowników wydzianarada
lów .go.spodarki komunalnej i
m:eszkaniowej prezydiów rad
oraz dyrektorów
narndowych
DBOR. Podczas narady zapoznano jej uczestników z projektam[ planów rozwoju gospodarki komunalne.i i budownictwa
na na 5 tępną 5-latkę.
Oto w telegraficznym skrócie
p!any poprawy warunków miekomunalnych
i
szk.aniowych
ludności miast i osiedl.i w latach 1961-1965:
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Izba Ludowa NRD

400 posłów s1anowisko rządu NRD wobec raBERLIN (PAP).
w dniu 16. XI bt. do dziec'kich propozycji w sprawie
Izby Ludowej NRD zebralo się w Berlina.
clniu 3 bm. na pierwszym konstytucyjnym po;iedzeniu. Na posiedzeniu tym. które wpoczątkowalo
Izby LudoweJ.
kadencję
trzecią
pwlowie jednomyślnie wybrali na
przewndnicz.ącego 17,by Johannes•
Dieck;manna (Lii:>eral.no-Demokra·
tyc.-zna Part111 Niemiec). Diugotrwalyml oklaskami powitali po"W:; branych

Prze dsławiciele

rządu

Centralnego

N:emicckieJ Socj;;Ji.s.\yc2mej Partit
'v spraw]e. miano\vania
p onow nie Otto Grotewohla na stanowu:l<o przewo<lnoczącego Rady
Mimslrów NRD. Zgodnie 7. kons t~ tucją NRD, prawo desygnowan~a pren1iera. przy:SJugruje najsilniejszej frakcji Izby.
vr 7.wlązim z notą rządu ZSRR
llo rządu NRD. zawierającą propoz; cję nadania BN'1ino·wi zachodn1e1nu ~latusu ·.x.:olnego lniasta.
Izba Luclo\\·a uchw'1ll.la oświadcze
te propozycję.
aprobujące
nif,
z110~1\·iadcunie stw;e1'dZ<l, że
sadniczym PLtnk\em calej polityki
NRD jest dążenie do zapewn;enia
pokoju w Europ!e i w świecie
ora2. zawarcia traklatu pokojowego z Niemcami i utworzenia konfederacji obu parisLw ni"mie<:lctch.
JC'dności

W
8 bm.;

najbliższy
przed Izbą

mjer Grotewohl z

poniedzia~ek,

wystap[ preoświadczeniem

rządowym, szeroko OŚ)"1etlającym

algierski ego
w Chinach

Do stolicy Chin Ludowych przy
była w środę trzyosobowa delegacja rządu Wolnej ,/\lglerii. W skład
delegacji wchoclzą minister do
spraw socjalnych Youssef Ben
Khedda, minister do spraw zbrojc1i i zaopatrzenia Mahmoud Che·
rlf oraz szef g2binetu ministra
informacji Saad Dahlab.
Delegacje: witali na l<>tnisku wicepremier ChR.L l'.eng 'l'eh·llu~i
oraz inni cztonkow1e rządu chm·
sltie~o i przeclstawiciele organizacji spolecz;nych.

-

De Gaulle
po raz piąty
w Algierii

PARYŻ (PAP). Podróż generała
de Gauile'a po Algierii rozpoczę
ła się od prowincji Constautll).e.
w mie.Jscowości Tellergma, najwięltszej francuskiej bazie lotni·
czeJ 1 wojskowej, gen. de Gaulle
Salanogenera~owl
przedstawił
wi Paul Delouvriera, który ma
raz~m
zoną przejąć w najbliższym czasie wla·
dzę cywilną w Algierii, sprawowa
Słynna malżeń.sk.a para śpie ną dotychczas przez Salana.
waków, .!llarta J::ggerth i Jan
Następnie gen. de Gaulle wyle·
Kiepura, przybędą do Warszad-0konania
ciał helikopterem dla
wy w <iflju 5 bm.
Mimo że oboje przylatują z inspekr,ji urządze1'i irygacyjnych,
Bruks{:ii - do Wa.rsz.awy nie po czym udał się do Bone, gdzie
.Marta spotkał się na przyjęciu z przedprzybędą równocześnie.
Eggerth przyleci na Okęcie sa- stawicielami władz lokalnych. W
molotem o godz. 15.45, Jan liie- czwartek ma on wyjechać na popw·a - o godz. 18.25.
dla dolrnnania
łudniową Saharę
Jak się okazuje, podróżują o- inspeltcji szybów naftowych.
ni w ten spo.sób już od wielu
lat, aby w razie kataisLrofy samolotowej nie ooilerocić cał.ko
wicie swych dwóch synów, Mariana i 'l'adeu.sza, z któryc.h jeden m.a 8 a drugi 1! la.t.
3 bm. Rada Ministrów wraIZ
z prz€dstawicielarni zainteresowanych instyh1cji obradowala
nad ragadinieniami perspektywicznego planu rozwoju gcspodarrki wodnej w Poloce oraz
oczysreza;nia
nad problemem
za kilka dni roz;pocznle się rzek z zanieczY's7,czeń pr:c.emysprzedaż choinek świątecznych. w slowych i k{)[Ullfflalnych.
Rada Ministrów podjęla utym roku choinek nie powinno za
w s.prawie orga.ni.zacji
braknąć, będzie ich w sprzedaży chwalę
o ok. 150 tys. więcej niż w roku d.aJ&zyd1 prac d01tyczących rozw
gospodarki wo.d:nej
ubległym. Dla Waxszawy przezna· woju
dl
czono 175 tys. szt. drzewel<, dla
a
Uchwala ta ustała
Łodzi 131 tys„ Katowic _ 144 tys. Polsce.
l dla Gdań.;ka 80 tys. szt. Miesz- p-01~xc:.zególnycih resO!rtów i PD~
terminy
Nauk
Akademii
skiej
wsi będą mogli nabyć
kańcy
choinki bezpośrednio w nadleśni- konikrctnyoh prac w zakres.ie:
zbada.nia zasobów wodnych w
ctwach.
Niezależnie od tego, pewną ilość
choinek przygot1>wuje na rynek Polsce i ogólnych za.said gc"°poLlga Ochrony Przyrody. Będą to darowania wodą, pr.zeprowadzemalc zgrabne drzewka ze wstawia- nia studiów i opraoowania d<>·
nym.l gałązkami. Po raz pierws:.:y kumentacji techniczmyoh dla za
staraniem LOP znajdą się w sprze łożeń generalnych gosp-0dark.1
.
w· l
daiy cho.inki z plastiku.
1S Y I
ceny choinek będą nieco wyz- wodnej W dorzeczu
sze niż w roku ubiegłym . za Odry ora.z przygotowanie opraśwlerk do 1 m wysokości płacić cowań roboozych dla ustalenia
będz;iemy 11 zł, do 2 m .- 18. zł, dlugookre.."'<l<Wego planu. 'l'ermin
powyżeJ 2 m - 25. zł. Ch~mka swie zaikońazenia tych prac okoreślo·
19
k ·
tUcowa koc,z;towac będzie 75 zlo-1
59 r.
omec
tych. CPny jo&y będll nieco wy:i:- ny został na

J.

Kiepura

nie

członków rządu

, l
..
. .
,.
Czę.s.c oficJaln_a akadcmn konp rzy by l o czy się szczego Ime p-0 d nios lym
centra I na a k a d emia.
na nią blisko 7 tys; bracl gór- r~;<;>mentem. Oto z _okazji Drua
n:czej z kopalń Gornego ślą- Gornika Rada Panstwa przyZa 0ałębia Krakowskiego, znala szeregowi przodujących
ska,
.
kopah1 śl.ą.ski0h
Dąbrowskiego. i roz.budowujące - \ !-'racownikow
Zas!uzonych
go s'.ę obecn:e ryomckiego o- honorowe tytuly
. .

.

. .

podróżuje

z •

zapt''>szeni przez
partii i
.barburlmwe
na
górnikÓW
święto • Dlugo trwają oklasiki
!!dy na salę wchodzą: czlonk<:>KC
wie Biura Politycznego
pierwszy sekretarz
PZPR
KC PZPR Wlaidyslaw G<>m.ubka
i przewo<i'niczący CRZZ lgnasekretarze
cy L-0<ga-S-0<witiski .
KC PZPR Jerzy Albrecht i I
.<:ekr. KW PZPR w Katowicach
wiceprezes
Gierek,
Edwaro
Rady M:ni.strów Pi-0<(.r Jar-0.s•Qwicz kierownik Wydz. Ekon.
KC PZPR Jó7,ef Olszew,<>ki, minisiter górnictwa i energet„kl
przew.
Franck57-ek Wa.n1i<>~ka,
Prezydium WRN w Katowica~h
przedstaUyszard Nieszpo1·ek,
wic.iele resortów gospodarczych,
organizacji polilycznyoh, związkowych i spolecznych.

~

GENEWA (PAP). W dniu 3 grudnia odbyły się posiedzenia obydwu konferencji obradujących w
Genewie.

Za kilka dni

aaa.

sprzedaż choinek

·

Podjęta

ło'

dzka

otrzyma moc
100 "Ił'
3 bm. odbyła się w ~ar<:zawle
krajowa n<i·rada pracowni.ków te-

leko1nuniikacji,

poświęcono

.prze-

dyskutowainiu wytycznych XII Ple
num KC PZPR w dzi"dz·inie telekomuni,kacji. Naradę prowadził
mtnister łąc7lności - Z. Moskwa.
W roku 1005 ma być w Polsce
przeszło 800 tys. numerów telefoniczmych. Abonenci będą mogli w
coraz szerszym słoprniu korzystać
imform·acyJno-zlecenioz usług
wych (wyniki ciągnie1't gie1r liczbo
wych i tota.Jizatora, prognoza pogody, progra1m telewizyjny, dyżu
ry aptelk itd.).
W telef.onii mięcLzymiastowej na
dzięki. i.emu W 1965 r. Jicz- stąpi
mniej więcej 2-krot.ny wz·rost
kursu.iących w
ba autobusów
romn&w, a równocześnJe
liczby
naszych miasta.cli wzr-0śnie do
i lepsza
będą szybs•ze połączenia
4 t~·s., p-0-d=M gdy w br. w:r- &lyszalność.
•
~ t
n<>si on.a. 1,• ys., c-0roc"llme w
Jeżeli chodzi o radiofonię, wY·
tym Oikrosie przybywać bęclzie budowane zos.taną 1nowe radiosta40 cje: w LOO;z,i - o mocy 100 KW 1
400 nowych tramwajó•w
Lubli1nie - o mocy 60 KW Oll'S2'
tr-0łejbUisów,

Po posiedzeniu grupy eksperoowie.kszy1ny mO'c sta.cj i na.daw„
tów wojskowych ogłoszono komu
- <>od.setek ludności mie.isikiej czych w Białym.stoku, Rzeswwie
nikat dla prasy, który stwierdza,
wooociągów i Gdańsku .
z
że kontynuowano dyslmsję nad k-0rzysta.ja,cej
---------------środkami zaP-Obieżenia niespodzlewanej napaści. Vl'illiam Foster
(USA) przedłożył dokument mają
cy stanowić „ilustrację systemu
umożliwiającego obserwa.c,ie i inspekcje pocisl<ów balistycznych".
GENEWA (PAP) . Konferencji
1
przedstawicieli trzech mocarstw
atomowych przewodniczy! na środowym posiedzeniu szef delegacji
ame1·ykańskiej Wadsworth.
Jak
Dyskus,ia toczyła się
stwierdza komunikat dla prasy 3 bm. - 26 dzień rozprawy prze z tego tytułU mógł wielokrotnie
wokół oświadczenia rządu ZSRR,
prowadzonych
znprzesta- ciwko Erichowi Kochowi przy- słuchać rozmów
dotyczącego problemu
niósł rewelacyjne zeznania, jakle przez telero11 między najwyższy
bronią ~tomową
nla prób
W prezydiurn. zajmują rów- dorową, z;ewido~ańego radzi~~y; zi. ożył przed sądem b. żolnierz mi dygn'it:trzaini wojskowymi I cy
wilnymi III Rzeszy. W ten wła•
Wehrmachtu
nie± n;iejsca ofiarni pracowni- go prą.Jeltt.u uklad'l i proponowa- hitlerowskiego
cy polskiego górnictwa. a także nrgo przez USA brzmienia arty- Paul Bredlow. Swiaclek ten przy. śnie sposób Bremow stal się mi·
w lipcu
świadkiem
był do Polsl,i z własnej woli, abv mowolnym
f>('krelarz generalny Międzyna- kulu plerwszei:<> porozum.ie,nia.
zeznać o znanych mu faktach ze 1941 r. rozmowy feldmarszałka von
zbr<>dniczej działalności b. gaulei Bocka z gauleiterem Kochem. Do
„
rodowego Zrzes.zenia Górników,
przewiezienia z oku·
I tera Prus ~s.chodnich.. Oświad- tyczyła ona terenów
oraz przewodniczący
Duguet,
Polski l<ilku
c~ył on sądowi, ie dowiedziawszy powanych
barburkowe
na
przybylych
się z n1em1cck1ch i:azPt o procesie tysięcy osób jako tzw. osiedleń•
z
delegacji górników
święto
PARYŻ (PAP). Z :i=-rzylądka Ca- Kocha i śledząc przebieg rozpra- ców wschodnich, na podbite tere•
7.SRR, CSR, NRD i Wiel!kiej
naveral na Flory~z1e donosi ko· wy doszedł do wniosku, że jego ny Związlru Radzieckiego. W rO:z·
respondent .Agenc.11 France Pres- obowiązl•iem .icst l>rzelcazać wla- mowie 1:ej von Bock robił wyrzu·
Brytanii.
A:kademię otworzył przewod- se, ze czymo~e są tam przy.goto- dzom polskim informac,je dotyczą ty Kochowi, Iż blokuje mu ogrom
ne itoścl taboru lrnleJowego, nie•
niczą·CY zarządu Głównego zw. wania do proby wystrzelenia w ce działalności i zbrnd:ii Kocha.
Swiaclek ten, zamieszkały obec- zbędne do przewo:i:,nia wojsk na
,.,.,,..J·at pobliże Księżyca nowł'go po.jazdu
Za \V, Górników Michał 5 ""'front.
Ber
kosmicznego pod nazwą „.Jnnon nie w demokratycznej cziiści
Owczcsny gauleiter był jed~ak
Następnie głos zalxal I .se-. 11". Próba ta. ma. na.s.tąpić już lina, w czasie wo.iny odbywał
Wladyslaw wkrótce - mniej w1ęce.J przed u- slużbę w charakterze telefonisty nieustępliwy i mimo sprzeciwu
kretar,z KC PZPR
armil - Srodek, plan
dowódcy
G<m1ulka. (Fragmenty pirzemó- pl~•wem tygodnia, P<>djęla się jej w główne.i kwaterze wo.isk niemieckich w Prusach Wschodnich. swój przeforsował.
wienia zamieszczamy na str. 2). armia amerykai1sl<a.
Swladek Bredlow dowiedział się
.sekretarza
Przemówienie I
swych kolegów, te
później od
wszyscy ludzle z tych transporjest
KC PZPR przerywane
zamord<>wa.ni.
z<istal!
tów
wielokrotnie burzliwymi oklasSwiadek słyszał od uch-0dźców
kami.
niemieckich, że Koeh był obecny
Do zebranych górników przeprzy ewakuacji Polaków i Rosjan,
głównie więźniów obozów koncen
mówił z kolei minister górnictracyjnych, których w porcie Pi·
Fr. Watwa i enerigetyki !au „załadowywano" na statki.
niollra or.az sekretarz generalny
Cel tego „uprzywilejowania" o•
Zrzes7..enia
Międzynarodowego
dopiero później •
kazał się jasny
V. DuZw. Zaw. Górników
Jak słyszał świadelc - statki z pg
lakami i Rosjanami po wyjściu
guet i Jewdochim Wieremiena pełne morze :rostaly zatopione
jew - członek Prezydium KC
dodaje, że ponieważ faSwiadek
więzienia
Zw, Zaw. Prac. Przem. Wę
le morskie wyrzucały na brzeg
znaczne ilości ciał - wśród któglowego ZSRR.
Jóźwiakowa bala się więzie- rych wiele był<> w więzienn)'Ch
z najgłośniejszych
J eden
Do stolu prezydialnego podostatnio lócl.zkich procesów po- nia, gdyż - zdamiem sądu - pasiakach - żandarmeria utwochodzą przed:staw.i.ciele p<>S7;Cze...
morderstwo miała na swoim sumieniu wie- rzyla kordon wzdłuf wybrzeża,
o
szla1kowych
gólnych zjednoczeń przemysłu
sprzed 6 lat, pr,zy ul. Stefana 20 le grzechów. Dokonała więc nie dopuszczając tam nikogo z
ręce
węglow-ego, składając na
ohydnej zbrodni w sposób per- ludności.
dobiegł końca.
meldunPZPR
KC
I .sekreta!"'za
Wczw-a.j po kilkudniowej roz- fidny, a przy tym niezwykle Paul Bredlow oświadcza następ
nie, że w 1945 r. w pobliżu kwa·
(st)
prymityWl!ly.
.
m
dla
Wojewódzki
Sąd
praiwie
ki o zobowiązaniach przedzjaztery głównej na terenie Prus
wschodnich żandarmi przygnali
dowych podjętych prze.z załogi
Lodzi oglosil wyrok, w któ20 mężczyzn. wśród których
ok.
Becker
Elżbiety
mordercą
rym
kopalń i przedsiębiorstw.
więluzość posiadala trójkąty z na
uznano Sta.nislawę Jóźwiak, na
pisem „ost". Mężczyźni ci z.ostali
tomiast uniewiinniono od 7..arzurozstrzelani.
tu, zawartego w akcie oskarże- l'\.
Wśród grupy żandarmów - mó
nia, Zdzisława Wysockiego .
wi świadek Bredlow - widziałem
Stanisława. ,Jóźwiak została
osobiście gauleitera Kocha, który
latach
również -0ddat do tych ludzi kilka
sprawje realizacji w
skazana. na dożywotnie więziestrzałów ze swego pistoletu. Ze·
t'
lll59-1960 programu prac w nie. Na. mocy a.mnestii z listoznanie to budzi zrozumiałe poru·
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pada 1952 r. karę tę sąd zmniej
zalk:.resie budowy, odbudowy i
szenie na sali.
szył do 12 lat więzienia.
kapitalnych remontów urząd.zeń
Dalszy ciąg rozprawy ł bm. W
przed
UniJwersyte-ckiej
ul.
Na
W obszernym uzasadnieniu
do OCZY'SU:zania ścieków w dosąd wyjaśnił, że zarzuty prze- pooes;ią nr 35, 72-letnia Kazitrruiera dniu tym świadek Bredlow odpo
rzeczu Wisly i rzek Przymorza
ciwko Zdzis"la.wowi Wysockde- Sta-sza1k z Konina, została pot>rą- wladać będzie na pytania stron l
eona pczez samochód cię-i:arowy oskarżt>nego.
oraz w dorzeczu Odry.
mu oparte były tylko na pomó- FP 0-188. Staszak dozmala poważ„SPD·Presse··
(PAP).
BONN
wianiu ze strony osk. Jóźwia- nych o!:>rażeń ciała i skoonplikowa
die.nst" na marginesie toczącego
kowej. Wysocki :nie miał żad - n"go zł.amania ręki. (s)
"'"'
się w Warszawie procesu przeciw
nego powodu do zgładzenia Ellrn b. gauleiterowi Prus Wschod·
Beokerówiny. Kobiety
żbiety
nich Er'ichowJ Kochowi przypoml
Al ,
kaktowal on bardzo l ekko, in- -~-~"~
na. bliskiego współpracownika Koli cha,
teresowal się nimi jedy.nie wte ·:'*'~"'-~
Kurta Knutha. Jeden ze
_"
_
dy, gidy mogły mu pomóc maświadków w procesie Kocha terial•n.ie.
pisze biuletyn - oświadczył, i:!:
Knuth został zastrzelony przez
Z najbliższego otoczenia ElŃa 85 grę wpłynęło 430.179 ku,po- partyzantów w Równem. Nie - od·
żbiety Becker, dziewczyny spokoj nej, a przy tym bat·dzo na- nów. W cza&ie ich siorawc:Lzania powiada to prawdzie. Knuth żyje
5 1Jraiie- I odbywa w .Jednym z więzień za
iwnej, nikt nie mia.l iinteresu w wygrainych I stQlpillia,
kom, i'Th9tytuc,jom spolecz- ł
chod.nl.-0·niemieckich karę za malpozbawimiu jej życia z wy- niami nie odnalezioino.
nym, pla.có·Vl·'k<>m naukowym~
II stopnia, z 4 tra- wersację,
Wygranych
Jóź,wiak.
Stanisłaiwy
jątkiem
i ku.ltura.lnym ora.z wszystTa. żerowała na braku je.i do- :fileniami odnaleziono 16, ptalbne po Po wo.inie zjawił się on W okrę•
kim tym, !którr.y 'Z -01ka:L,ii
gu Melle pod Osnabrueck przyhle
10 754 zł
rając nazwisko Kurt Guedenfeld.
·
·
świadczenia życiowego i od cza.
J ubiłe<n.sq;u 50-lecia. pl"llesta.U
su, gdy Becker zamieszkała u Wygranych III stop!l1ia, z 3 tra- .Jako deput1>wany z ramienia par
nam d-ep.asze i życ'Zenńa niej w charakterze sublokator- Heniami odna1ezioono 1.050 - płat- tM przes.iedleńców BHE wszedł on
serdec?Jne J>ll·dzi~. k·iiiwanie skla.
tło Krelstagu (rada. powiatowa) w
.
ki, okradała .ią systi:matycznle ne •p o 225 zł.
da:
z posiadane.i garderoby. Wresz- W~gr~nych IV . stoopn1ia z 2 tra- Melle. w 1953 roku został zdentasi
c
wyt
Pr~yczyn~
22.065 - płat lco\\·any
o.tln•aJez1"0•no
fie01am1,
.
•
.~
B
d
.
Prezydium ZG
. o zen a
-.
•.
·
cie,. g. y . eo".e.ro.w.na zagroziła ne ~~ 10 ,50 zł.
mu procesu było bankructwo Je·
· ...~
b
t
l
k
Zw. Za.w . Prac. P.rwm. Włók.
os. ·arzone.1 mi ic.ią, .a,. w .o a·1 Na 'nagrodę I s·to,pnia, z 5 tra- go wytwórni soków, którą finan•
Odr&eiż.owego i Skórzainego.
kredyt4!ft
Wte przed ~onsflkwan.ciam1, po Iiellliami na g.rę naJ.>Jtf)pną (86) po- sowa! z wyłudzonych
- AWa- ~.a~llłUeńc<>w:,
:iostaj ~ l!.!!!l.&Oo. lll. ·
stainow.Lla je\ u.sunąć.
~~~ ~~·
~

Koch osobiście strzelał do ludzi

•
Re" elacy,jne zeznania
h.

~

uClhwala. w

żołnie1•za

Wehrmachtu

Nowa pro ba

Na do.żywotnie więzienie

skazana została St. Jóźwiak
za zabójstwo Beekerówny

Na

mocy amnestii karę zmn"1e1"sz9no
do 12 lat

17TOllz"ka

Zposiedzenia Rady Ministrów

-

Rad1·ostac1·a

I

J.sk1ei w Gliwicach., odbyla się

Rzeczypo-

statusu wolnego miasta

posjedzenh•

i

w tym czasie
2 mln n·owych izb (nie licząc
hud-0wniotwa. wiejekiego), 'Z tej
lic7'by ponad 1,3 mln i?b - z
bud-ownictwa. państwowego (ra.d
nar<Jd-owych i p1"Zyzakla<l-owego),
<lik. 680 tys„ to
P•OIZO.Stale Za·Ś bmfownietwo kredytowane (sipól
dzielcze i indywidualne),
0<siąi:-n.iemy
d7'ięki !<>mu
poOJp~awę wa.runłi:ów mi-e.s?.kani-0wych, wyrażającą sic 7'nrniejszeniem p,n<l'Oiętneg·o za::-ęszC?.enia na. izbę z 1,75 w 1D60 r. do
l96S r.
1 57 w
'
'
w 5-lafoe na.Jdady inwe-s, k"
..
tycy,jne na rmwo.1 g-O•SPIHial" 1

w 1965 r. oo ok. '78
proc. w stos?nku do .70 !?'roo.
w ub. r., 7.AS 'Z ka.nahucJ1 odpowiednio do <>"k. 65 proc. s
.
.
ok. 57 proc.,
- 7l!lacznej :ii:op~a,w1e 1;1legna~
sta.n naszych uhc 1 a.rtei!h mie.1·
_pro~ent ul~1p~nych
ski.cl~ 11aw1erz.chm uLlc "\V"ŁrOSDle z 21
w ub. r. do 39. pr<>-c:,
<>czysz~a~ne mJast lil::'Zą·
cy~h • powy7..e.J 1~ t3'.S· mies~
odbywac SH~ będ711e
kancow.
wylączn.1e przy pomooy siprz;ętu
mwhamC'Znego.
____..

:;~1~~!~ar~~~l~~~ I~~~~)
k~~~~~b~~ii ;:17;~jó~ud!~~j~:ej
poparła ::~:sl~ł~2~eg~7
z obrad nenewski'ch DZądu

nadanie Berlinowi zach.

od.C'zyta.ną na
Kon1itetu
uc·hwałę

wyhu<łujemy

Akademia górnicza w Gliwicach

GENEWA (PAP). 3 bm. wiceminister spraw zagranicznych PRL,
Maria.n Naszkowski złożył w Bernie wizytę kurtuazyjną szefowi
KATO W. r. CE (PAP). -. 3_ bm.
Departamentu Politycznego, tj.
spraw zagranicznych
,ministrowi
po polud mu, w prze,ddz1en o b Petitpierre.
Szwajcarii, l\laxowi
chodz.o.nego uroczyści~ na c.aWiceministrowi Naszkowskiemu lym śląsku Dnia Gorrnka _
towarzyszy! w czasie wizyty am· JJrastarego święta ,,Barburki",
basa~or PRL w Bernie, Józef Ko·
w wielkiej sali Politechniki Śląsz.utski.
-------------------------------
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wysiłków

Ma sintutn uwag· i

dla posi~pu technicznego i organizacji produkcji

Przemówienie Władysława Gomułki na centralnej akademii z okazji ·Dnia Górnika w Gliwicach
gdy
Ale z
Choon
,górniczych, to spodarcze. sprawy budownictwa nie
szyn i
o
na apel
Pracy górników 1 wy5ilkowi I
o to, że odradzający się wl Związek Radziecki poz..,stal
wysoką jakość produkcji. Są to bowiem najiakże walka
pracy,
kraju nic
mas
dz.i

pracujących całego
możemy
że
zawdzięczamy,
spotkać się dzisiaj w znacznie

mógłby

urządzeń

podnie.sie-

partii

załogi

wydajności
osiągnęły
kopalń

1

0

sały.

okiełznać.

cizi

chwilą;

ty~o
Wler

Z::

sprawy człowieka Ni~i~lciej Repub'.ice F.e~eral- ny Po.czdamowi- a moca~·.5twa
t.o waimiejsz.e
wyniki nie i niskie koozty produkcji,
również walka 0 szybszą po- pracy. Budujemy i choerny bu- neJ militaryzm - niezaleznie od chodnie zuczęly· s•topmow.o od
notowane od wielu lat,
i>rawę materialnych warunk.órll'ł dować :nowe kopalnie, fabryki, swoje~ realnej. sił;y militarne~ -: chodzić od wielu podst~~W,YC~
sytuacji gospo<larcq,ej,
lepszej
domy mies2lkalne, szkoły, ośrod- zagra.za pokOJOWl w Europie l za.sad Układu Pocz~~sk1_go az
życia całego narodu
an:iźeli t.o miało miej60e rok
doprowadziły do dz1s1eJszego sw
ki kulturalne, zwiększamy i chce śwJ..ecie.
'
temu.
nu rreczy - poczdamsika droga
. .
.
W zalrresie wdrą.ż:ania postę- my :mviększać produkcję dólhr
:est to !fift~~ mik~~~~ do zj.ec1no•czo/lia Niemiec zmkapu technicznego mamy bardizo materialnych i kulturalnych, aby
W ubiegłorocznym spotkaniu
la, az w koncu zostala faktyczf
wiele do zrobienia chociażby coraz lepiej żyć, wygodniej mie ag, esywiny, 'b dz'f1!!1•
Najbardziej istotną, cechą ro- na odcinku malej 'mechaniza- s.zkać, aby stwarzać najbardziej czy 9:1ęk zł nai ar ieJ f'""fa!Il urim: nie przekreślona. Na jakie_ boprz.e:i.stawiler:i
barburkowym
sprzyjające warunki dla rozwo- czymi 0 &'.1,1 impe;ia is yc:znymi j wiem zjednoczenie mogly Liczyć
wam obraz ów~sneJ . syt:~J~ cjalizmu, który budujemy w
~ą naszym lcraju jest nieprz.ern•a- CJl i . tainch ~prawruen orgaru- ju kulturalnego jednostki i na- innych kraiow, który pr~z .ko- państwa zachodnie, gdy z ob..-upo
gospodarczej kra_Ju'. n;e
,
na.szych trudno§c1 i mebez;p:ezacyjnO-teclJ.ruczny>C~ .które są rodu. . W tym zawiera się treść la te WSpon;ta~i:ny potęguJe. J€SZ wamych przez siebie stref NI~
na na ofen.sywa na, froncie gos~ d-G<5tępne
czeń&tw w is.wzególności
cze. ba.rdzteJ 1cn. awarnt~:i:-1.ctwo mie; zachodnich utworzyły naJdla kaz'-'eJ kopalm budownictwa socjaliJStycznego.
wojenne, który Jest na~w1~kczą pierw tzw. Bizonię, późn.iej poodcinkut zaopatrzenia od~t ~rc:,;::oj~c:~~~; :,a wod~: bez w1elklclJ. nakładów finanzapa:z:ą na drodze odpręzerua sy- wolały do życia eeparaty;;tycme
laty
czternastu
prz,ed
Kiedy
naw
się
sowy<c-h. Rozwijająca
~.uU\.lt także 1. górn.i:ctwa.
na
wewi:ę r~ego„
szych kopalniach myśl teclm:i- naród polski straszliwie wykrwa t11;ac~1 między•narodoweł, sz;:ze- państwo niemieckie - Niemieci
przeciwdz1.ałama spekulaCJl
a
zwalczająca kon.s.erwa- wiony pri;ez hi.tleryzm wk.-acza.ł i;:olme V: ~uropae. Ni 0111 ieccy 11 : ką Republikę Federalną czna,
ludzi
potrzeb
rza.spokojenia
X.II Plenum Komitetu Cen- tyzm i rutyniar.st.wo, zdobywa na tę drogę, odwieczny wróg Pol llt'.ll'?'ŚC 1 1 odwetowcy, lba:dzieJ jeszcze pófmie.1 wprowadllily ją
pracy w zakresie niezbędnych,
tralnego naszej partii opraoo- ooraz szersze prawo obywatel- ski, imperialistycz:ny militaryzm mz. mme agresy~. kola impe: do paktu atlantyckiego, i .\l'becoraz poozukiwanych przez nich walo
projekty wytycznych roz- ISll.wa Ale trzeba aby na każ- niemiecki leża1ł z.druzgotany przez nahsty_=i; staiw1aJą w :_weJ nie zclecydowaly uzbroić jej .arCo 6ię zmienilo w woju Pol.ski na lata 1959-1965. dym· szlaku roz--~oju górnictwa z~ąz-ek Radziecki i pozos~e zbr?dmczeJ J;>O~tyce ,na
to<war&w.
art: mię w broi'! jądrową?. Pr.z,oc'ifż
tym czasie?
Gł6wne zadania, jakie na ten Zllplonęly ziel<l'l'!C świat' dla panstwa zwycięskie w drugiej wo~eimą. _Pomeśl1 ikl~sKę ~ dru J jest jasne, że w ta~uei syti.iaCJl,
g1ęJ WOJrue św1atowe3, dązą więc. gdy ktoś mówi dzisiaj o zjednowojil'l:ie światowej .
•a
.
okres poi:;tawiliśmy przed kla- ~ "
do tego, aby się odegrać. I w ezeniu Niemie~ może mieć na
jak
są roootn~czą i calym narodem, poocępu techmcz:nego w
kierowała najszer.s.z.ym zakre.sie, Niech o Wojna t'.1 roz~o~ęt!i p~zez . ~e- tym tkwi główne niebezpieczeń- myśli tylko zj;dnoczenie na dra
jakimi będz'.e się
0SłJ0
polityka partii i rządu, =ie- tym myślą wszyscy nasi nau- m1ec;k1ch 1!11poer1ahstow l m.il1ta- stwo niemiecki.ego military=u. dz.e sily, .na drodze znisrz;czenia
Niemieckiej Republiki D-emokra.
.
.
. ·.
kowcy, inżynierowie i techni- ry~tow. Jc!orym wówczas przewo
6
rzają do tego, aby do 1S65 r. cy, niech nie szczędzą dla te- ~1l Hltle,, _drogo ko.sztowała na- . Zaci:o~?-tlllemiecki . J.~pena- tycznej, tej ant.yimperi81ist7czJak już w ..,,.,,..,,.,niałem w
a;-U r~d p;>lsk1 i szereg mnych !i?-aro- li:zm ~ ffillltary.zm zinaidaJe wy: e' 1. pokojowej ostoi sil narodu
~Arame na ~....;x-·1·1· Pl-um N- po<lnieś-ć produkcję J)T'remysło- go problemu ani cza\Su
dow swiata, drogo zapłacił za raz rue tylko \Jl. Bwndeswehrze l n. l . 1 . · 0
'
.
KC wą 0 okolo 8:> proc., pro<lu'k.~"
....._ ~·
58.- nią również na.ród niemiecki. dowodzących 'Ilią generałach hi- ruemiec!oeg ·
dozór,
dyrek1?rzy,
wysilków
i
proc.
30
około
o
Tolną
cję
przeglobalna
PZPR produkcja
Nikt z rozsą<lnych i my61ąOgólna ilość ofiar ludz.kich dru- tlerowskiego Wehrmachtu. WyroOOtnlcze.
morządy
o
myslu oocjanstycznego w 1958 zwiększyć dochód narodoWY
~iej wojny ~~iatowej ?"Cenia.na raż~ się on w ~ał<;>kszta:lcJe po.Ii- cyoh ludzi n:e mcie ~ini na
r. wzr~'lrie o blisko lO proc. 60 proc. w .stosunku do roku
w porównaniu z 1957 r„ w b!eżącego. W rezultac'~e reali• 0w fOjOkf CZYRll góntitzegO Jest na 27 rmhonów zabitych, W tyki rządu bonskiego l kanele- chwilę p~zyni;śclć że Zw'ąrek
tym. ponad B. m!lionów mężczy2'J!l, rza Ad~auez:a. ~śród wielu ak: Radz.'eckJ~ Polska' i inne kr.a.Je
n.
środków wy- zacji tyci! zamierzeń os:lą.gn:ietym piodukcja
kobi~ i d.zie~i zamordowanyc?j tów teJ po1Ltyki . ~gradzaJące,i Układu Wu=av11Sk:ego kt6re
SZll\6ł JSiąc;eeia
twórcza.ki wzrośnie o vruesz.lo my oa1szy poważny wzrost po'e!k:'.o
t k
,
w h1tlerows.Jtich ko:ncemtracy3- drag~ dO' oopręzema sytua.CJl
. 1 d .
.
reed:m.'o.
1 'ooa_"Y i
1
8 proc„ a prodlllkCJa
.
Wl . ~
obozach śmi~i. Zbrodni- międi;yinairod<>wej, a więc tym sa porr:os1Y
nych
uroczystości
waszej
okazji
z
pracy.
z:iomu życia u zi
P
zwracam się do w.as z jes=e czy rachunek wojenny niemiec- mym otwierającej wrota wojny, i:;t~aty . w.silm,ek woJenne.J napatów spożycia 0 przeszło 12 Jl'fóC'.
wymienić uchwałę ści h1tlerowisk1c'h Nien;:eo. mokiego imperiali'z.mu obciążony wystarczy
Jeśli chodzi o przemy.st wę- j.edną spolec:zlllą spramą.
, Na podstawie wsiGPTIYch ocen
jest śmiercią 7 millonów żoł.nie- Bu.ndestag1t o uzbrojeniu Bunde·s głyby się pr.zypabrywac b1er.~~e
plonów 4 zbóż pr:rewiduje się, glowy to &to!SQWilie do WYty~
W związku z Tysiącleciem rzy Związku Radzieckiego, 6 mi- weh.ry w ludobójczą broń jądro- takiemu zjedn-0cwn.u Nlorruec,
zbiór glO'balny nyo.łi .XII Plenum powlnn:iiśmy
że tegoroczny
poziomie wy.so/l..ric:h wydobyć w 19SO r. - 103 mln powstania Państwa PolFkiego, lionów żolnii:'I'Zy i obywateli pal wą i najbardziej zdecydowany mogłyby zezwolić na zn.!&2czeje.st na
Po- ton, a w 1965 r. 111,5 mln ton którego kolebką były 7lierr._e ślą- skich, w tym około 3,2 mln po- sprzeciw bońskich polityków mi- 1 nie Niem:eclósj Republiki Dezbiorów ubiegloroc'l.;nych.
Musimy skle, Ziemie nad Odrą i Nysą, chodzenia żydowskiego, a impe- li.tarystycz.mych wobec naszych I mokratycz:nej na 6JJO'~ęg01Wani~
kamiennego.
myśffi;e kształtuje się również węgla
01hvet>oi
&kup żywca, który wyniesie w więc w tym okres'.e poważnie partia nasza przygotowując swój riali.~tyczne mrzonlt.i hitiery.zmu propozycji utworzania strefy b'>'Z militarystycu;ych
Ka'Zdy
tym roku 0 ok. 220 tys. ton zwięks.zyć zdolność produkcyj- III Zjazd i program rozwoju Pol o .tys-iącl~t~ej wielkiej Rz~ ato~mvej w Europie. Swoją ~i- wych sił n'.em'.ee!cch.
który
poHyk
myi;Jący
realnie
polltyodwetową
i
litarysty=ą
świata
obecnie czynnych kopalń, ski Ludowej ohejmujący okres· N1enueck1eJ, o podboju
więcej niż w roku ubiegłym.
114
. dnod.,,~nle Nie.
.
oddać do eksploatacji nowe ko- do 1965 r„ a więc ok.r es w któ- kosztowały naród .niem.iaoki oko- kę ll"ząd boński usH!uie u.spraJWie7„
.ze z.ie
rym odbywać się będą uroczy- la 5,5 m1ll1 ofiar. Ok~o BO proc. dliwoił tym, i;ż: obowiązują go u- u~naJe,
"'
W.,,,etęrrt•jące w Jatach 1956Tysiącleciu strat armia hitlerowska ponioola chwaly bloku NATO, dokt..óa:'ego mieo pow'.mno. na.stąi:;.ć. na .Qropaln:ie: Szczygłowioo, l\~oo:z;C'"'..e- stości poświęcone
.~ ."-· ·
1957 n.:ebezpi~e. ~a gosr;<>- nica, Jastrzębie, RadoszowY i państwowości polskiej, rzuaila na froncie wschodnim w wal- należy Nimniedka Republiftta Fe- ~ pokoJoWeJ,. mu& J~nc;z.e
darki narodoweJ ZJaw:isko szyb- Sta.;;z.io, ukończyć budowę ko- haslio, aby nairód polski uczcił to kach z Armią Radziecką. Wojen deralllla. Ale przecież jest !a.k- iśrue przy.znać, ze w zaistnia.lej
isz.ego wzrostu dochodów lud~ palń rozpoc·zętyoh przed 1956 Tysiąclecie przez zbudowanie ty ne straty w ludziach poniesione tern że przynależmość NRF do .sytuacji, kiedy powstały dwa
rozpoc<Ząć .budowę siąca szkól ze środków spolecz- przez Wielką Brytanię obti·cza blok.u NATO nadaje mu najbair pańistwa n:ernieckie o rólmyah
:n.OOci :niż produkcji i wydaj- rokiem
oharakwr, ustrojach spolec.::.nych i prz.eagresywny
wstało w roku Q:alszych 7 nowyoh głębmowych I nych. Hasło to wszęd7lie wstalo się na około 700 tys. zabitych, dziej
ności pracy
podjęte. W całym kraju powsta- Francja straiciła ponad 570 tys. spr:!;rezna jest z literą i duchem ciwstawnych tendencjach polib'.eżącym .zlikwldowane. Wz,root kopalń węgla kamienne.go.
ją komitety . społeczne lmdmvy ludzi, a straity S~w Zjedno- PoC2ldamu. !"- ponadto. jest wia- tycznych, jedynie realną drogą
produkcji i wydajności pracy
zjedno::-z.enia
d:o
Ponadto winniśmy w 1960 r. s~kól. Ostatnio na plei:-arnym p~ c:oon~c? na wsizystkicl>. frootach dome, że imek:tóre parutw~ tego pr.owadzącą
wyprzedza obecnie wzro.st dow siedzaniu Ogólnopolskiego K<>m.1 drugiei wojny świaitowaj wyno- bloku tylko wskutelc pre.sJi, ja- Niem'eo je.st propo'l1owana nrzez
chodów ludn.ooci, oo je.st nie- wydobyć 9,6 mln ton, a
DemokraubUkę
Re
ką
.
'
'e'
N
się
niedecydtują
poddane,
są
kiej
odrownym waru."1.kiem rozwoju 1965 r. - 27,0 mln ton węgla tetu Frontu Jedności Narodu po szą ~14 tysięcy zabitych.
r~z <>ootzucan.a
na oficjalne poparcie takich po- t ~ee
brunatnego. Wiąże się z iym wolany został Krajowy Komi1et
gospodarezego kraju.
- · . ~'-' P. ,.,„ uą. a
konieczność zasadin.icrej rozbu- Społecznego Funduszu Budowy ~ośrt;<:!nie komy ~glej kojowych propozycji obozu socja 'Y
Odbudowano poważnie nad- dowy i budowy dalszy.eh od- Szkól Tysiąclecia, którego zada- W:OJl!lY świaiowej oraz m1szcze- IistycZJIJego jak np. plaillu. wtwo- ~ny rząd N 1e~e-"-"eJ ""'P.
latach ubiegłych krywkowych kQPalń ·węgla bru- niem ·jest orgarua;owaatie i koor- ma spowodowa!l'l;e tą w<>jną ttó- rzeinia strefy bezatomowej, na- bliki ~ederal:ieJ. k~ederacJa
werężone w
dynowanie tej wie1kiej, narodo- dla am~kańsk.i1? o~eślają na zywanego powszechnie planem obu panstw memiec.k.i.cl>.,
:zapasy towarów rynkowych, w
1.350 mi.J,ia,r~6w d~larow. W &!o- Rapackiego. Dotychczas jesrz:cze
.
rei;ultacie czego nastąpi! wzroot natnego, jako głównej bazy su- wej aikcji.
W swej nocie do pańis:hv zas1.11nJru do w1elkośc1 ca.lego ma·Jąt parlament żadnego kraju, który
.
.
.
nasz.ej
r01ZWoju
dl.a
rowcowej
pokrycia pienią
towarowego
Ra<lz'.eclti
Związek
Mozllwości budownwtwa o&i.:e ku narodowego Pol&ki przed;.vo- ni.e posiada lb:oni jądrowej wla- chodnich
dza. Pll".zyros.t zapasów towar6w enet'getyki.
śla me tylko suma. ś~dków f1- jarmej nasze straty. są, najw1ęk- snej produkcji nie podjął uchwał zapI'OJ>D'l'lOWal 6-mie.si<,;czny <>1
rynkowych pr.zekroazy założenia
dla l'Ozwlązania spra1V11-y
U'llbrajainiu armii swoich klra- kr~
W 1965 r. planowana produ.K- nan.sowych, ale taikże ilość ma- sze, wynoszą bowiem około 38
Narodowego Planu Go.spodar- cja energii elektrycznej O\Sią.g-. ~a:~w budowlanych. Aby raz- proc. substancji majf\otkowe.j. Na 0'ów w brc-ń j~rowa a uczyinił Ber1ina w myśl prz.ed:loż{)'Ilyoh
czeito na rok bieżący i łącznie nąć ma 41,5 miliarda kWh, w wmąc sp?łi;cziną_ ~udowę szkól ogólm.ą Hość po'l'lad 30 tys. zakla io
propozycji.
1Pai'istwo.m
tym
za.chodinib-niemiecki
tylko
!Z nie przewidzianym w pl.<mie tym ud.ział produkcji opartej bez pcmrueisza~a m111eg-0 plano- dów. J;)rzemyslo":'J.ch zosta~o cał- Bundestag. MilitarystyC'Zl!la 1 za- świadczy to o daleko ,!)(}sunię
wzr<l!Stem zapasów artykułów o 5palanie węgla brunatnego w'.l111e~o budow:rudwa D:alezy rorz; k~cie lub częs~iowo 2l!11szcz<;>- ostrz.ająca sytuację w Europie 1ej dobrej woli Związku Rakonsumpcyjnych w przemyśle stanowić ma 29 procent. Ozna- wi.;ią~ pirodukCJę mater:1a.łów bu- nycn 19.592 za1K<:tady, a w .sumie po1i.tyka rządu bońskiego prze- dz:iecki''"'O dokladn"'""O pr=tu"""
"""
· "' k.r ,
każd
d<J1Wlanych, w tym tak.ze i>roduk prze..'llysl stracił 35 proc. sub- b '.
.
lekt
.
wyrazi się w kwocie 11-L2 mi- ~za to, ze
diowania i ustalenia w.spólnie
outu.
ego Je„o
rowme praou- cję społeczną. Mogą to l!li~er stan.ej~ majątkowej. Tylko za iia z
e
liardów złotych,
.statuzachodnlm:i
pafu>twami
z
radzierząd
obeco11e
gdy
Tateż
pochlo
dotychczas
które
środkJ,
wypalaDo
górnicy.
ulatw.ić
nie
~;3
w:e na węglu bfn~%1'ym
nia c~gly, wapna i :iJl'l.nych mate- nęła odbudowa Warszawy, maż- cki wypowiedział dawne porozu- su wolnego miasta.
Wzrost zapasów towarów ryn- dzą w latach 1 6 -1 5 :-hutni mienia. soju.szm.icze w spirawie
kowych spowodował pelne na- całego pl'Zyrootu n;iocy, tJ. 1750 ~ialów budowlanycll potrzeblny na by zibudować koml;>ina.t
Rząd polski. udziela pełnego
Należy więc dokoru;-ć Jest węgiel. Przed górnilkami, czy o rooznej produkcji około 5 Berlina i . za:proponO!Wa1 pr.z,esycenie rynku w za~ie wie- mW.
l"sztalcanie zachodniej azęści Ber poparda radz.ieclCej propozycji
skoku w rozwOJU przed ich z.wiązkiem ;i;awodo- m.l!ll ton stali.
lu artykułów koIIBUmp(:yjnych, olbrzymiego
lina w wolzne miasto, jest to ty!- i jest szc:z.ególnie za.interesoVl(a""'"Ydobyaia węgla brunatnego, wym~ przed saanorządam1 kopalń
przemyslowyCh oraz rolniczych, który stanie s,i.ę obok węgla staiw~amy pod. raz.wagę ..i poz.oWieli~ jest rachunek naszych ko prostą i logiczną ik.onsekwen• ny ro.związaniem sprawy Ber:znacznie złagodził deficyt .sze- kamiennego wielką bazą pali- stawiamy do ic.h decyZJL n_ast~- strat 1. ofiar .s~o~ow~nych cją wyciągni1;1tą z faktu 71ama- lina z.godnie. z tą propozycją,
regu towarów, w tym także ar- wową nasz.ego kraju.
pu3ący wniosek . dla pollll!l.ozenua prz~. hitlery= 1 n'.ermecki ~m- nia przez moca;rstwa zachodnie jak też popiera ideą konfedekonsumpcji trwalej,
tykułów
społeczne~o f~du_s~ budowy peI"lahzm, P1łt ~J~ą p-01ity- wiciu zasadniczych postanowień racji obu pai'i<ltw niemieckich.
.
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prowa- Poci;damu z faktu militarystycz Taki
sten
ograniczył mGa:liwości spekulaJak wiadomo, najbardziej e- s2lkół Tysiąclecia gonmcy zgadza- kę „Drang nac
. •e. o::ozwiąza~iJe sprawy ~e
ją, się prz.epraicować bezipila.tmie d:ooną od wieków przez niemi ee- ne. 1 odwetowe· polityki rządu
.
n
cji. Coraz bardziej też :zaczy- 1
oodpTęzepr.zynmsJoby
m1eck.i.eJ
'·ol!l.Sekw~•JestJ
boJń-'-'er>o
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Toteiż;,
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i
niedzielę
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· b. ~o
„
· :s yt u.acJ1.
=• :rue
"" "" ten rząd
" ·
•-· :"S?ó'nafto- wydob yty w tY,1!1 dniu węgiel ~ d w 1945 ro-"':'
jest ropa
lu dziedzinachOstaPnie
w . E'ur:°p1e,
przez
od.rzucainia
„,ym, k t"Wa- cją """"'
odkrycia
handel i produoent6w do wa i gaz.
c.a.
wys1llti~ D:ar~dów,_ a ws·zelkich ro:rsą.ctnydi ,propOlzycji cooem w mem1eok1ch mil1<ta~dadz~. na spo.ecziną produkCJę wym
zwracania większej uwagi na
po.zwalają material6w budowlanych • prze- prz;e_de wsz:rstk~m dzięk~ . Zw1ąz- =ierzająC';ch do zjednoczem.ia .stów. którzy. n.:.e przeGtali ś1:11ć
naszych .geolog6w
jakoiść i a.sortyment t.owarów.
Zjerokować uzasadniane nadzieje, Z111aczo~ych n~ budowę s'llkól Ty- k?W1. Ra;dzieclmmm . mihtacyzm Niemiec, konsekiwenoją upartego o odwecie i o naszych
m~1eoki zosta.l P~łozony na 1?- dążenia Niemieckiej Republiki !lniacll Zachodnich, oznaczałoby
że w Polsce powstanie jeszcze s1ąclecia,
NaJwiększe osiągnięcie jedna nowa surowcowa baza Przez przyjęcie i zrealizowa- p~tki, . '?'d~wać s 1; ~og~a, z~ :E'~eraln~ d~ w:-hlo:n~a 1 zia~c 211aigodzen1e nap.ięcfa mięaz.)'.'
opar- ni.e tego wniosku górnicy mogą m15dy JUZ me ~ows:a~eŚm~ert~ Wlldowarua N1ermook1eo Republi- dwoma światowymi :systemalIU
chemiamo-energetyc:zn.a,
rozwil!ląć łańcuch podąblnych za- ~;~~aj: t~~ J~ly ty~ b~; ki !=>emok.ratyC2ll1ej: Jest t.o wre- .społO"'...Z.nymi - oocjalistycznym
ta o te surowoe.
g
. el sz.cie konseklwe<ncJą wymikłą z < kapitalistycznym
• . trzy
d .
kla- d : .
za~·~e-~y ro-"ÓJ. ··~"""'by- lbowią,zań innych oddziałów
zadowoleniem stwierdzamy,
·
w~ - faktu prowadzenia w :z.achodmiej •
sy robotniczej a nawet m.as ~teJ uzasa m-Ollle, ~e
""J~~
uw
--~ '~"
Naród polski, podobnie jak
części Berlina dzialaLności WY~?~eZwiązek_
mocarstwa~
:ro równiez w przemy.śle wę- cia węgla brunatnego a także chłopskich. M~glyby pójść za kii;
państw 50narody
wszy.stk:e
Niemiec:
JJl!CZeciWlko
~i1:1':z.olllej
'~
ie
i
noc~ne
Zje
Stamy
cki,
nie nimi zalog.i cegiel.ni, wap.ieinniglowym nastąpiły w okresiE: u- gazu ;zicmn~o i ropy
bi~lego roku poważne zmia- zmniejszają bynajmniej :zasad- ków cementow.ni i iillnych zaikla Brytama w Uklad~!e. J".oczd.af k1ei Republice Demokraty=ei cjal.Jstycznyc:h niczego bardz!ej
Oslą.g:nię-ci.a, z niczej roli węgla kamien:nęgo, d6w'. Bezplartnie wydobyty przez ski1t!, ~f ki~~?a P~:t~aiui :~ i i_nnym kl:aj·om s~jalistycZll1yl!l, nie pragnie, jak rozwijać swój
ny na lepsze.
dpaJ:ainości ~tęguiącej na(!.l~ęze kraj, budować swoją lep.szą, oo-.
l
jakimi przychodzą, górnicy na który stanowi i stanowić bę- górników węgiel zostałby użyty ~tępuj~ ·
nie w Euro~ie. Dl~·E~go_ kazdy, cjali.9tycmą przyszłość. żyć w
·
jes.z.c.z.e pr:rez wiele lat przez. te zalogi !Ila beziptatne WJ'
swoje tegoroczne święto stano- dzie
bazę surowcową palem.e 'Produkowanych przez;rue „Militacyzm 1 narodowy socja- ko'.llu drog.1 ~t P0 05J„ Mi<> p~a= zgodzie i pokoju z calym nawią słUSIZnie przedmiot ich podimwową
~a~ena;ł~:do'f=~~1 • Przy- !izm n!emieak.i będ~ wy!f'.Wme z ~~~e lJi~~~a ~~!wę Jł s~oJn~ rodem niemieckim i ze ws~tbo na.szej gospodarki. narodowej.
wielkiej dumy i radości,
azj ' kimi narodami św;ata Ale też
·
· . ć
·i Y zorga- korzemem i sprzyrmerzency, we
u
a go
jest to dorobek niemały.
. . b. ·e zeń
.
Stoją 'IJTZed nami porywają- 1nizowanie bezpla.tnego WYPala- wspólnym poro:z.umieniu pod ej- mUS! Ui7Jn.a . pro~ozr.c1ę ra e~- d.ob
Do dnia 1 grudnia br. górez~ :1
er ma za l!la.J- t r.z.e wi,em~, 1 ~~
nicy dali aospoclarce narodo- ce .zadania, ale zadania nielat- nia cegły i innych materiałów mą o!>ecnie i w przyszłości :inne ką ~~aW'le
. :re
~W? g~r:ic o.s 1 n~
zespoły niezbędne zarządzenia, żeby o- slius eJszą.
. p.rz~
we, wymagające pełnego na- budowl~ych
""
pogrm:ucam1
s~
ore
~ie,
:niwej 1.25'5 tys. ton węgla ponad pięcia organizacyjnego i. tecih- chlopsk1.e na wsi, gdzie potrzeby sjąginąć pewność, że Niemcy
obecnie
lezy
Em;>pi.e„
w.
kOJU
groź
stan:r·się
nie
więcej
już
gdy
osą,
plan. Ze szczególnym uznaniem nicznego. Zadania te wymaga- budO'W'nictwa . szi)tolaliego
w bez;p1e~zen.st~.i.e ,gran1c;r n.a
należy podkreślić, że w m'.e- ją pełnego wykorzystania wszy- g~omne. Pr-i:yJęc1e pr-i:eL gomi- bą dla swych sąsiadów, albo dla Bezpieczeństwo
Lab1e dzielą•ceJ dwa panstwa
RiC ZIChOdftiCh
.
rod k j- kow przedlozonego wniosku sta- pokoju świata".
T oo.~·1
6iącu listopadzie górnicy wy- tkich
3w
niemieckie. Każ<ly zamach na
L
nowHoby inie tylko cenny mateu cy
P
~O".l lW .~
ponad;planowo 226.613 s ·
dobyli
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Republikę DemoNiemiecką
To uroczyste i najważniejsze
uiawn:enia wszysth"1;:h rialno-fiinansowy, lecz także spo
ton węgla, osiągając nie noto- nyeh,
I kratyczną byłby zamachem na
Łabą
leży
wane dotychczas w naszym gór- :erer:v zarówno. w ~ydobycm, łec:zi:io-mobilizacyjny .wklaid w dla sprawy poko ju posta.nowiena.sz kraj, na nasze zachodnie
miesięc:zmej, Jak 1 w '':'YdaJności . . zada1'.1a doru.psłe nairo.dowe. dZJ.eło budo- nie poczdamskie wstało przez
nictwie w skali
Propagrun:da za1:hodJ!!Jia repre- "ranice na W"IZYlSt~ie kraje :somoca.r stwa ząchodnie przekreślaw te wymagaJą jak naJ~ardz.i.ej wy szkól Tysiąclecia.
ered!niodzienne wydobyc;e
pelni
~Dla':
~ne
~·aliis"
nic
mające
nie
ne. Za ich zgodą, sZ1Czególniie zentuaąca dążen,ia
.
.
Wol ekononuozn1e efektywne] polid 317 ty5 t
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,e,gio w . z.ki
·
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OddaJ!'!C .te;i w:zii<>sek pod roz- przy pomocy Stanów Zjedi!loczo- wspól.!n.ągo z pokojem, usiłuje dl
- tyki fawestycyjnej zar6wno w
· on.
c;i, pana
0
0
? w1 ą _
nasze
no mi ohyba wYTazić nad.zieję, projektowaniu, jak i w wyko- w~gę gol"Ull~ow Jednocześlll.ie ~Y nych w zachodniej części Nie- wmawiać opinii public2'J!lej, że 0001J.lfilll_Y
z U.klac.u W~
że w sumie w ciągu obecnego nawstwie i wykorzy\Slf;ania naj- raz~ dla ruoe~o gorą·ce p~parcie. miec - w Niemieckiiej Republi- rozw'l.ąza.n!e Siprawy Berlina ma- wyplY"':'aJąoo
odradza s~ę i że nastąpić tyN<.o przerz zje.drno- szaw?k1eg~,, dlatego v,.~z.macmaroZIWiąz.ań Sl~1q on b<1w1em dobreJ &pra- ce Federalnej _
roku g6rnicy wydobędą 94.600 nowocześniejszych
J>ednosc obozu pańStW .eocoraz bard:z.Lej podnosi głowę ten o:z.enie Niemiec. Nikt nie może
techniki górniczej. w1e,
węgla kam::ennego i oświatowej
ty.s. tan
sam militaryzm niemieck.i, któ: odmówić narad.owi .niem.ioo!de- c.ia1istycz;nych, d~tt;go .zaei~7,5 mln ton węgla brunatnego. Maksimum uwagi i wvsilk 6 w
ry skąpał .narody w morzu korwi mu prarwa do 7.Jednoczen1a i u- mamy więzy przyjaZni i LSOJUo' ;e-cać s ra~i
l .
między Polską a Związdrugiej woj111y światowej. I nie tworzenia jed111ega państwa nie- szu
etakre
Naj.wlększym tegorocznym o- .nta ezy ,~s::'.' ·" P
ZDÓW za1111r3ż3 pOkOjOWi o to chodzi, że zachoclmio-niemie mieckiego. Byl czas, kiedy pań- kiem Radzieckim.
sią,gn.ięciem górników jest Jl'<>- 5 ępu. ""°:'."„iczne.,,o, .. a
0
, _
eka Bundeswehra n.ie jest jesz- stwo takie. mogla powstać. Do
•
wydajności orgam.zaC'Jl produkCJl. Walka
poprawa
ważna
Na tych fundamentach op.e
cze pod względem militarnym zjednoczenia Niemiec prowadziktórej sys.tematyiczny nową toohmkę, o nową ~hpracy,
narodu
wolno.§ć
bowiem
s~ę
ra
Paczsiłą groźną. Dla :z.jednocwnego j ło pmzestrzeganie Uklac\u
oo .szeregu 1.at WiStał nologię, o ulep;;zanie organizai:;padek
Glów.aym motywem naszych obozu pailstw socjaHstycznych damskiego prze.z wszystkiie ma- pol..ekie:go, nicpodl€,gl<J'3ć i 1SUzahamowany po raz pierw.9zy cji pracy to nie tylko walka
w ubiegłym roku. w odpowie- o ilooć ww,a. czy ilość -~- spotkań aą. ziwykłe łtprl!M'f ao~~~. ~clz.ji,e .~ ~igct.Y s~ą. ł>;~óirea .~m~w• •. i!QtQ.ru ~&i ~en p0:1ll:ii- weren.n9Ść Polislki LudOW(#j.
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Nie

mnące się

Istnieją

realne dane ku temu, aby w dziedzinie polei>szenia wartości użytkowej tka.
nin wełnianych nastąpiła poprawa.
Ost.a1mia wizyta fachowcó.v
i przedstawicieli Centr. Zarzą
du Przem. W e!nia!llego w Belgii i NRF prz.yni<>&la kO!ll.kre\ne rezultaty. Podpisano umowę w sprawie licencji na pro·
dukcję włólden pollakrylonitry
Iowych oraz zakup surowca m:e
isankowo-terylenowego. Pierwsza oartia welny c.zesankowoterylenowej nadejdzie już w
połowie grudnia.
Zastosowani e jej do produkcji tkanin wplyni.e na podwyż
S"Łenie ich warfości uŻYtkoweJ
i estetycznej. 'l'erylen bC>wiem
nie tylko wzmacnia tkanil'.Y
welniane, uodpol'niając na grue
cenie się i tarcie, ale wpl:,ywa
doc1a tnio na ich wygląd estetyc:zm.y.
Tkaniny terylenowe, wy,produkowane przez pr:zemysl wet·
:nia,ny, zostaną przekazane prze
mysłowi
odzieżowemu,
przynajmniej na początlau, póki
produkcja nie osiągnie jeszcze
ilości odpowiedni.eh dJO pełnego
zaspokojenia rynku. Jak się
dow'iadujemy, przemysł odzieżowy su,yć będzie z nich modne, nie gniotące się garsonki
z plisowanymi spódnica;kaml.
Ma6<Zyny do plisowaniia wełny
terylenowej ZOiStały zakupione
za granicą.
Nie.s.tety - · elega111cja ta nie

„ ...., ............, ....„,...., ..........

·1 Spotkanie

·!

z wyborcami

!

W dniu dzisiejs-zym o godzinie 18, w sali Rady Narodowej m. Lodzi (ul. Piot>r. kowska 104), odbęd:zie si~
Epotkanie posła Eugenius'7.a
Ajnenlkiela i p-0sła prof. dr
Jana. S-rorepańskiego z wybm'eami.

l
~

............, ...., ...., ..........._...

Jeden

garsonki

będizJie 7lbyt tania ze w2'lględu
na ilość tkaniny potrzebnej do

u.s,zycia ta.klej plisowa!llej kreacji. Mimo wszystko jednatl:
- wydatek opla.ci się choćby
dlatego, że terylenowa spódniczka będzie praktycznie nie
do zniszczenj.a. A taikich właś
nie "Lkallliln wciąż jeszcze n.am
brak.
(kw)

To

•

I

owo ...

STRAJK PIWOSZY
Dużym sukcesem zakoficzył
r!ę
oryginalnu strajk za. łóg
lcilku zalcladów
przemysło

wych
w
Mannheim (NRF).
Wszystkie browary tego miasta zamierzaly podnieś<! cenę
ptwa. W odpowiedzi - 1'obotnf.cy postanowili nie pić piwa
w ogóle. Wszys.tkie bramy fa·
bruczne zamykano, gdy tylko
pojawiał się samoęhód z browaru. Po 10 dnia-eh - piwowarowie musieli zrezygnować
z podw11żki cen.
PERUKI Si\

ZBYT

MĘSKIE

Izba Lordów
parlamentu
brytyjskiego musiała wudać
dla swych członków nowe zarzqdzenie o nakryciach olo1011. Mianowane przez królowa Elżbietę pierwsze cztery
kobietu·lordowie skarżyłµ się
b01viem, że trndycy.ine peruki
nadają tm zbyt„. męslei wy-

Jest ich jedenastu ...
SZOPIENICE, w grudlniu.
,„J est j esz.c7.e rupełnie ciemno. Jakże ciężko wstawać z
ciepłego łóżka, kiedy za ok.nami dmie w'iatr i pada gęsty
srueg. Uhlopcy z k1asy Ill--'\
Zasadniczej Szkoły Górnic-ze.I
w Swpienicach - mają dziś
szychtę .
Aby zdążyć do kopalni „ Wieoo;orek" na godzinę
6 rano, trzeba w.stawać o pi.ą
tej.
W śród uczmiów z kl. Ill·a
nie brak i chłopców z okolio
Lodzi. Staszek Kunda. i Zbigniew Sieradza. przyjechali do
górniczej .szkoły przed dwoma laty z Dąbrówki. kolo igie·
rza. Dziś, .p o dwóch latacll po
bytu w szkole, czują się już
nieomail. prawdziwymi. ir;órmkami,
Do wą&rotiorowej kolejki gór
ni,cizej w.siadamy .sprzed szybu
Ligoń".
1'o lkiliku minutach
;;ujamy szyb „Poruiatow.5!1ti" „i
dojeżdżamy
do „Pułaskiego ,
~'u uc:i.niowie z III klasy przechodzą trzy rn1
z y w tygodniu
pra:ktytkę.
'ru też będą praco·
wali jako wysokokwalifi!kowani górnjcy ;po ukończeniu li·
let!lliej •oły,
W KOPALNI I •••

Banachowski i Książek
na dół i będą pracować
na „przodku". Gałusrika i Da.chowslti przy obudowie kory·
ta.rzy. Boczek, Sieradq,a i Kun
da na powief7;chnł„.
oląd.
Kierow.nilk pola ·iSZJkoleniowe
go, Jerzy Piwko - rozdziela
pracę.
Uhlopcy .z III-a w uNOWY FACH
braruach roboczych, hetm.ach,
długich butach, z latal"kami aAnna Chmielewska, mieszkumula1torowvmi .z.mienili
kanka Piaseczna pod Warszasię nie do poznall1ia.
wą,
wyspecjalizowała
się
Uczniowie Za.s.ad!n:iczej Szk<>w zawieraniu na dworcach
ły Górniczej w ostatnim roku
znajomości z kobietami obarnauki, podoz.a.s zajęć praktyczczon)fmi
obfit)fm
baga.żem
nych w kopalni, muszą poznać
(bądż jeszcze i dziećmi).
Gdu
wszy,'>bkie stanowi.'3<ka r0<boc.ze.
która.I z pa.rnżerek prosiła ją
w.s,zystkie rodzaje robót, i tych
na chwil11 o opiekę nad baga·
na dole - 350 metrów i 500 m
1:em, posuwała swą opiekuń
w gtąb ziemi - i tych na i:óczą gorliwość tak daleko. że
r.ze
OC""'',,; .• ta. iz" marzezanosiła te walizki aż do swoR·,~~~
~~~
niem
każdego z nich J'est nrajeoo domu„.
·---'tku" _ p· ~y ~yca na .'pl """'
·~
'ro'bfaku 'węgla, ~ , ..
.
•
Sta.szek Kunda - Iódzikń. ka.n
dydat na, gór;n.ika. nie bez dµmy 0 .,,,...,.,;ada·, J'ak kilka J'll'ż ta
"""'''
zy µracował na „przodku".
Tam dopiero - mówi - czuje
się prawdziwą kopalnię. A gdy
by jeszcze móc otrzymać P'Ileucowywania
nowych
11rogi:ama.tyczny świder i samodzielmów. W województwie lód.z·
n1'e "'"erc1'ć 'h,,.,,l„ W'"''la.„
IJJ..J "(
""
kim już od 1 lutego zosta. ną
I na to pr.z yjdzie kolej. Na
uruchomione Z eksperymental
razie trzeba zaczynać wszystne szkol11 9-k,lasowe o nowym
ko od początku. Pod Olkiem
programie,
'"'względniającym
nal\lczu-ciela zawodu górn.iczego
d
' praktyki), p. Labu.sa.
jednocześnie naukę zawo u.
{39 lat
Ofensywa oświaty i kultu·
uczniowie z każdym dniem naru rozwija się . Jej żołnierzabierają oora.z większej wprawy
mi są nauczyci.ele. Dobrze się
w nielatwej pracy za.równo pod
stało. że KM PZPR l Rada
ziemią jak i na .i:;owierzchni.
Narodowa w Ozorkowie poPunktualnie o godz. 6.30
muślaly o przyjściu im :z po- 1 uczmdowie z klasy III-a zajmumocą.
ja, miejsca w windzie. Metazjadą

..., ' "

•

Na marginesie

ozorkowskiego spotkania ...
W Ozorkowie odbylo s!ę ostatnio spotkanie egzekutywy
Komitetu Miejskiego PZPR z
około 50 nauczyciela,mi z sie·
ctmiu miejscowych szkól. Takiego spotkania nigdy jeszcze
nie bylo - mówią ze wzruszeniem nauczyciele zaproszeni
na rozmowę przy kawie.
Narada
ozorkowska była
pierwszą tego rodzaju w nas.zum województwie.
Przysłuchiwałem się dysku·
sji z podziwem.
Ludzie
tu

w górniczei szkole

dzień

'IV •

0

(Od naszego wyslannika)
liczny I'I'zeciągły sygnał i win·
da ginie mi z oczu Ranna
szychta rozpoczęta.
.„W SZKOLE
Podczas gdy uc.zmrl.owie z kla
sy III-a na dobre już pracowali w kopal.ni, w .szkole dopiero rozpoczynaly się zajęcia,
W sali przedmiotowej górnictwa i bhp u,czniowie z k1 III-b
odpowiadają na stopnie. Wykladowca jest wymagający. Nie
tylko bowiem trzeba dobrze
praoować w samej kopa1ni, ale
również opanować przedmioty
teoretyoone. Bez dobrego p.rzy
gotowania .się do lekcji nie ma
nawet oo marzyć o ,;trójce".

W w=tatach, które mieszfilę napll."Zeciw
budynku
sirutolnego - uderza przyby.s.za
huk młotów kowa.1slkiich, zgrzyt

czą

szlifierek. tokaTek„. Uczm.iowie
z pierwszych i dirugioh kla.s
pod okiem doświadczonych in.struktorów ookladnle i &wannie wykonują ró7.ne roboty dla
kopal!Ili „'\Viec.z,orek",
I tu nie brak chl>o,p ców z okolic Lodzi. Daniel Ławski 'Z
Cbrzan<>wic k. Pfoirkowa pilnie majstruje przy szlifier<:e.
Przerabia do niedawna wyrzucane na zlom rolki do przenośników

taśmowych

węgla.

W stolarni spotykam St.aszka
Wiecz,orka, który przybył tu z
Danielowa k. Piotrkowa. Staszek lubi .stoi.arkę. Oto wlaśnie
hebluje deskę na skrzynkę do
materialów wybuchowych.
Kopalnia „Wiec:rorek", która opiekuje się szkolą, dosta.1'cm po1mzebnyc-h do SIZJkolenia
:z.aiwodowego materiałów w postacJ drewna, żelaza, zużytych

O kruc.h.11 p.olonijnfl
e

Tegoroczne wybory do
Kongresu Stanów Zjednoczonuch
prz11nio,sl11 zwiększenie
przedstawicielstwa Polonii A·

merykańskiej.
Ogółem
do
Kongresu
wybrano 12 kongresmanów polskiego pachodzenia, a więc o dwóch więcej 1tiż w poprzedniej kadencji. Jest to wynikiem zwyci. ęstwa
partii demokratycznej, do której trnd11c11jnte należu większość Polonii Amer11kańs1'-iej.

e

Jed·nym z czlonków zalogi głośnego amerykańskiego
atomowego okrętu podwodnego „ N au t t'l t1s" J·est Ameryka
·
•
nin
polskiego
po.chodzenia
John Krawczµk, k,tór)f mieszka w Eaton Rapids w stani11
Michigan.
W San Diego, znajdującum się w stanie Kalifornia,
· st owarzy,szeod 2'" 'oa.t istn 1e1e
nie pod nazwą
„House of

e

ó

Pacific Relation". ltt rej pre·
zesem
jest Polak - Jerzy
Pruski. Czlonkowie tej organizacji rekrutują się z 18 róż·
nuch narodowości, zamieszku·
jących San Diego.
Stowarz)fszenle
„House of
p 'f'
R l t' „
.
a.et ie
e a ion
Z01'gBanltzb 0 wa.lo w rniejscowum
a oa
Par7•
tal•
zw nv
p;l,ni·1c
•
•
a
"" ·
„Moon!ight Picnk" prz11 udzia„le wszystkich 18 naradowaści. Każda orupa narado· ·
· l a swo1e
·
wosciowa mia
st ozli
z potrawami charakterystr;cz11ymi dla danej narodowo.ki.
Pols7d sfól, es·t etycznie udekorowanµ barwami narodowumi i zastawionu polskim.i potrawami.
prZ11qotowa'1'!.11mi
przez Polkt - czlonlcinie sto-

warzuszenia, prezentowal się
okazale, 11 potrawy cieszy/u
się olbrzumim pou:odzeniem.

Europei·ska sta\·enka
Waffen SS.„
,.

Puszysty śnieg, gałązki świer·
ku 1 gwiazdy lecące wśród alcsa·
mitne.J grudniowej nocy„. „Hei·
lige Nacht", „Swięt.a. noc", pastorałeczki? Nie, drodzy czytelnicy. Wszystkie te miłe symbole: punysty śnieg, galą'tki ltd.

;:;,~~~:'w~:h~alt~órroesp;:::l~~a P;:
śwlec·le

wydawnictwo. „Nation

Europa" z Koburga.
Przypatrzmy się Jednak, l alti
towar zachwala wspomniane wy
dawnicbwo w .tak jasełkowym opakowaniu:
Hausser „Waffen
SS Im Einsatlz", książka bogato
ilustrowana,
sławiąca
dzieje
zbrodniczej SS, Nowotny „Tign
von Wolchowstroj", książka od·
da.ląca cześć generacji 1otnllców
niemieckich,
którzy „wznieśli
honor narodu nlemieckie1rn ponad nieba Europy", H. Grimm
„Volk ohne R.aum" - właśnie
dokładnie ten sam hltlerowslti
„naród b~z przestrzeni". wreszcie - „ManneT und Taten", opo
władania „ka.walerów żelazne~o
krzyża", wśród lttórych jako
autor na pierwszym miejscu figuruje
ze zna.komltych najznakomitszy
kawalerów _ „kat
Warszawy" Heinz Reinefarth.
To wszystko Jako Jasellrnwe
dary pod chO'lnkę „Ąnno Domi·
ni 1958" oferuje „Nation Eu:opa" z szacownego
Koburga
(NRF).

części ma.szyn górniczych itp.
Uczniowie W)'Wiązują się z .PO
wier.zionej im pracy bez zarzutu.
Obok warsztatów rozpoczęto
budowę sztolni ćwiczebnej, :lia:nim bowiem uczniow'ie z pierw
szych i drugich klaa zjadą do
prawdziwej kopaJ:ni na pralttykę, oo nastąpi dopiero w k1a
sit? 111 - tutaj zapowają się
d<>kladnie z pracą na dole.
Sztolnia ćv11iczebna budowana p rzez samych uczniów bę·
dzie posiada.la
vU-metrowej
dlugości chodniki, ścia.Jlly i filary, oi:>u<lowę stalową i dr'-'w.n '. aną, nie mówiąc już o ~n
iralnym ogrzewaniu, elektrycznosci i ma.szynach używanych
w kopaJ;nl.a.ch. węgla. Słowem
imitacja prawdziwej kopalru,
której ukończenie przewiduje
się n.a koniec czerwca l:>r,

J'AK S~ CZU.JĄ
LóDZCY GóRNICY'l
Kilka minut po godzinie U
kończą się lekcje. W tym samym też czasie wracają ~
szychty uczruowje z kl. 111-b.
l'o obiedzie zaję cia własne w
świeiiicy. Można teraiz p0roz...
maw1ac z uczn:iami, którzy pochodzą z ca.lej Po1sJti. Jak JUŻ
wspomniałem, są i z wojewódz
twa lód.z.kiego. Jest ich ll.
l,;o ich &klonilo do przy.ia"~
du na śląsk ·I Jak .się czują w
i;:órniczej szkole! :Na te tema·
ty rozmawiam z grupą uczniów
z okolic Piotrkowa, Belchat•)•
wa, igierza. Wszyscy są .:z:godni 00 do jednego: chęć ;io=.ania pracy w kopalni zadecy
dowala. o wyborze pracy górnika. i pobytu W szkole .5<I.
zadowoleni. Niektórzy, jak np.
Daniel f,awski i Staszek Kunda 7.amier.zają po ukończeruu
szkoly nadal kształcić się w.
'l' echnikum Górniczym. :taa.klimatyz·owali .się na Górnym
$la,>ku już na dobre,
W dużej mierze przyc.zy.nily
się do tego i warunki, jakie
ił
·
-'· la · ·
zapewn a Jffi &=-O ,gorn.icza.
'l'rzeba bowiem wiedzieć, iż
.
uczniowie przyjmowani w WJe
ku od 14 do 18 lat, po ukończeniu szkoły pod.stawowej -otrzymują &typend.ium (~88 zł ) .
z którego ()płaoają internat i
wyżywienie, a oprócz tego za.
każdą przepracowaną dniówke
w kopalni 0 tr,zymują jeszcze
15 zł,
•
•
•
O godzicie 21 w szkole zapada cisza. Jest już po apelu.
Dzie11. pracy sk011czooy. Dziś
w tradycyjną „Ba.rburkę" uczniowie wraz z gó.rnikam.i z
kopalni „ W ieczorek" będą uro
czyście obchodzili swoje świę·
to.
\V tym dniu zasyłamy im <>raz ofiarnemu i;:ronu pedagogiczne mu jak najseroeczn.iej.sze
życzenia.

!
d

J'emy Kraskowski

zgromadzeni nie wykorzystali
- - -.... -~
spotkania,
by
mówić
o
swoich
bolączkach,
sytuacji
Szkoło, s·zkolo, gdy cię wspominam.„
ł otiarnośc! ezyteln·i<ków, myli w cal- te do aikc,Jł „D?Jiooniika" pl"Zystąpdą
czalno - fizyczną, C'ey jeszcze coś inmaterialnej, klopotach mieszJ. Tuwim
kowi·tym opa,r du o aikcję SIPOłec:ml\
nie tylko jednos~ki, .a.le tru.1<że in.s·tytu- n-eg-0. To za!-eży oo sumy pieniędz.y,
kaniowych. Te sprawu odeszly
p,rzym,a jcie, że jest to fallieja,tywa.
cje. fabryki, organizac,je.
jaka się nzbi-e.r a. Prz.nna pan, że IJ<:w cień. Skupili. się bez reszMyśl~. że najl>iękujejsrzym ok1'es~m
wy.ią!kowo szczęśliwa.
- Nie wiem. Może Io i prawda. Za- dzi<' lo <p<>Żytecz.ny czyn z okazJi Tyt11 na sprawach wyc7wwania
w życiu każickgo C'Łło•w·ieka są JaCo pra.wda tuż 1>0 ogł~niu a,pelu
mfast wydawa.ć na byle M„.
siąclecia.
miodziety.
ta s"Zkolne. Zwlaszm;a .ieślti miał do czy~lników na łamach „Dziennd- Otóż Io. W jedne.i i·ns-lytucji Ul"ll\
- A wi-esz pa,n, Ze człowiek jakoś ł
Dwa najbardziej a/dualne
mc-zęsc 1 e JnJec doobrych
nauczycieli ka" pewien mój z.n,a.jomy wystąpił do
d:rono niedaiwn.o przyjęcie. Było tam, si~ 11<>ct:uł z tego ~w-0du, że ta Pol-;
obecnie problemy zajęly ceni do dobrej u~szczaJ uczelni. przez mnie z t.aiką prz:emową:
.fa•lt to się mówi, jadla do diabla i pi- ska liczy s·obie Już lysiąc lat dziejów.~·
tralne miejsce w czasie naco roo;umiem, że był to lmdynek pięk- · Pom;ysJ, ow~em, bardro .mt się
cła do za.biJClia. Ktoś z obeooycb zauwa
Nie wyskO-O'LYllimy sNce spod ogona,
rady. Pierwszy z nich to spra
ny i nie zabrakło w nim njczego, co podoba. Ale powiedz pa•n, tyllko SIZCUtyt: cz.v nie należało 'lHJs!ąpić skromjakby nie było . .laik s·obie tak pomyślę,
wa prz11ciągnięcia do nauki
do nau1ki p-0trzebne. Sam ()hi:tnie ,wa~ rze z r~.ką n.a serou, czy ta;ka a1kcja
nJeJ, albo w ogóle zrezygonować z przy że wkrót.ce ro.7lpoczniemy drugi lymlodzieży
pracującej,
która
cam do tych odległych la•t mloozień- mO"(.e dać dobre wy.niiki? ~Y 'llnajd'l'Je
jęcia, a pien·iąd7.e obrócić na cel sposi?,czek na'5zej histor]i, to mu~ wyprzelcroczyla
wiek
szkolny,
czych i rad wspomi111am „,naszą budę" się dość pienięd-z;y? I m..v w ogóle lulecrny)~ ot, choćby właśnile na bud<l'\vę
znać, że mi 1Się coś ciepłego w okolicy
nie ukończywszy szkoły podnad Ka,mienną. Nie była ona anli zbyt dZlie zechcą si~ tym zająć?
szkól?
st"rca r-0zl<"wa. I może, frukitycrzmfo, w
stawowej, zainteresowania jej
okaza.ta. a.ni zbyt wytw-O'l'na., a pr7.ete.i ·~yluacji oświa.ta !llajwa.żniejS'Za. A
książką t sprawami ktilt.u.ru.
clcż tyle wiąże się z n·ią rreczy mlwięc szkoły, ja•k nzjwięce,i srzJkót i ja.k
Niewielki Ozorków
posiada
cyeh i niezapmD111fo,nycb.
na.i.lepiej urządzonych. Jak najM•ięcej
jej przeszło 1.000. Grozi jej
I kiedy dziś, na pro,gu Tyisfa1cileci,a
ludzi świallJch i wy•ksZtdconycb.
wt.ómu analfabetyzm.
spolecze11stwo p,rzygorowuje się do
Por-07.umjenie było pelne i calkowit.e.
Nauczyciele proponują: jak
bud<l'\VY no,wych Slllkół i NYl.budOl\vy
Znaj<Jomy pooa.t mi z fasonem rękę,
naj.· zubctej wprowadzić oboISrlllrołnictwa, p·rzyipominam s0obde sl-0-wa
klep·ną.1 mnie po ramieniu. aż st.ęknąWiązek posiadania świadectwa
namego J>Qloni.sty, klóry - po.trząsaIem i dodał na odcbodnem:
uko1iczcmia szkoly podstawojąc piel"wmą po p0łsku wydrukowamą
- Idę ~gitować :na 1ę zbiórkę. Naj1vej, jako warunek przuiecia
ksią:iJką peda.gogic7!ną Erarzima SkrzeI>ierw, rrecz jM'na. za('fflnę oo własnej
do pracu. Istnieją też w Ozor
tu.'l'kiego Glienera (1535-160:{)
cyżO'lly. A J>Qlem za.bforę się do są,sia.kow i e mo:':liwości stworzenia
lował p·odnioislym gł0osem: „S'.llkoly, te
O<IIJ'Owie<l-~ialem z ręką na sercut
Mój 'l'tlajomy sluchal, kiwal głową, dów. Cześii pracy!
szkól przuzakladowuch w
domy rozumu, dlatego budują, aby
Niech pan we--lmie pod uwagę,
palił napjerosa, a wreswie sam rozgaCzeM!
fo;ietlicv międzyszkolnej.
tam było miejsce uczenia i ćwii<:zenia że „Dziennilk" ma p0onad 100.000 (sl6w
dal się na d0obre.
A więc drodz,y Czytelnicy, PrzyjaDruoi problem jest 1eszw n.eczach ku rwtropności".
1rie: 1Sto tysięcy) •..Jibioorców. Jeśli ka.i- Wychodrz.i na to. że ma,srz. l)an
ci<'i<', 7.najo- ni i Nieznajo0m.i ! WszystCZP
bardzie.i palący: liczba
Ba.n:h.o nam się to nari;wainie podo- dy z nieb ofiaruje na te.n cel pięć złoraeję. Nie będę S'ię Sl])-ieral. Zres:z.tą
kie urorze so-lenizantki Ba't'bary! Nie
uczniów szkól średnich w stohalo: d0om,y rmumu. A d·om taki byl tych, z.biera:e się 11ół mi11iona. La.dny
wszys,tko isię rychło 6każe. Pewnie, cz<'ka,jcie, nie zwlekajcie, nie z.asypiajsun7rn do abso·lwentów sz/cól ł tym lepsrzy, im wiii:cej było w nim 1rrOS?:, ul-e ma d•wóch 7,dań. A pr7.ecież
jak się <1-oloża, zakłady prary, różne cie gruszek w po:piele. Doló.icie swoPodstawowych w naszym wo- ł maJ>. globusów, pro-bówek, a,para,tów,
w a<ke,ji te.i może W7liąć ud?.1ia.ł ka.żdy,
tam spóJd7foJ,11ie i tak da.lej, to sukces .ią ~4"gi4"lkę do cennego i poży.tecz;nego
frwództwie
wynosi
ledwie f narzęchi i wszelakiego rod'Zaju p-0m-0- nie tylko st.aJy odbi0orca gazety. I cbymurnwa,ny. Bogiem a p·rawdą, ja <'lam dzi;'la. Da.'Vlonie.i mówiono: ziarnko do
JO proc. 70 moc. młodzieży w
cy na.ukowycb. Pnwdę mówiąc PO ba 71na..j.dą się tacy, co dadz.a, więcej.„
tydzier"t w tydrz.ień gram w „Kukułec·T.- 7.iarnka, 7biene się !llllal'ka. A dziś:
Wieku 14-16 lat pozostaje już
tym się debrą S7ikoł~ porz.naje, jaik ona
- Wid'fAl, 7.e z S7A\IJlOWnego pa1na
kę" f wyda,ję J>O kilka.naście złotych. 7Jclówka do złotówki, lu;dą stówki, ze
bez szkoly, a najczęściej Jesz·
jest wyposaŻOllla.
nlez'ły kal.kula.tor. Ale !ll'ie bierz~z pa1n
A i tak, z p·r zeprnszeiniem, ll'\1Zi1k z 1-e- stów<'k ty1;iąc'.llki - calu,ię rączki.
ł
czp bez pracy.
I dlatego wiele należy sobie obie- pod uwagę jednego: l!lkąd brać te plego wychoozi. To raa: mogi: nie za.~rać
Cóż moi.e być bal'd'Zie.i r-0zrrewnfa- ł
/nten~u~i;ne prace .1J_rowadzo eywać 'Jlo() akcji „Dziennika", z którą nią,d'l>f'?
i dać na tę !i'llkołę. To co oni za to jąc-e(l'o, niż szkoła i ei oo się w nie.i!
dl .ob~cnie w kterun~u przewystąpH on przed paroma 7.aJedwie
- Ofiarność Judi7Jka. jest og,r omna
ma:ią 7.robić?
urzyć l1ę.(lą: nasze córki i nasi synod-~;e~w . ok1'esu na:iki do iat
dniami. Wyposażyć jed;n.a, z nowYch ws'ZP,dzie tam, gdizie o Eri;lache!ną cho- Ni~ oni, tylko my wszYIScy, zna- wie.
c: .~'~ciu. naklada1ą na naus'bkół, które powsUl,ntł na Bałutach. dozi ,s.prawę. A czyż nie chcialby pan,
CzY się - czyielnfoy „Dzien;ni~a", WyA nazwa i numer ka·nla brzmią: „K-0~vcieli obowiqzelc
dalszeoo
lub gdrziekohviek ind'lliej w nasq,ym by .Jego dzieci miały jak na.j:lepsre
posaŻyć .iedną 2e mkót. Kupić lawikl, mi.iet. W,vposażenia Szkol)• Tysitlclecia. •
ks~talcenia sfP,. państwo obcia ł mjeście - czy to nie piękiny cel? warunki w srnkole, by im niczego do ma,py. AJIJ'() za.fwndować s~lwle ga.b-inet Czytel11i•ków . „D.ziennooka Loo'z kiego", ~
:taia konieczności4 dalszej 1'oz
Ą. w dodailiku IZI'<>bić to drfilęki pomocy nauki nie bra,ko\\,alo? Jestem pewien przyrodniczy, czy praioownlię doświa.d- ko1»nfo :NCO nr 7-9-705.
~
budowy szkól, działaczy oświ.a .
"'
tow'Uch zobowiązują do opra- ~~-----.. ...........~--..,...,_,_, .....,_.._..... """-...,...._..,~~-~.,.~--~~.-.-.~----..--,...." " " " '

Jan Koprowski
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a

40 rocznica
powstania KPP
Komi.teł Łódzki PZPR

zawiadamia a.ktyW partyjny orarJ zainteresowanych,

że

dn.

~. X.U. br., o 1011z. 16, w sali KŁ PZPR (AL Koścl:uss
ki 107, puter), odbędlzie się
odczyt pt. „40 rocznica powstania KPP". Odczyt wYgłosi lektw KO Roma.na
Gra.nas.

_

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

* wCztery
Szwecji
* barwni
O
karskim

miesiące

przemyśle

Wszysflklch
sympatyków odezytów cz.wartkowych za•lnterl!!suje na pewno, że 4 bm. o godz.
18 w "'all PTT-K przy ul. Pio1.rkO\'<'Skiej 102a, odbędzie się odczyt pt. „4 miesiące w Sziwe~
cji". Odczyt wygłosi J.nt. Bo.!e-

s!aw Bolanowski.

Wstęp

wolny.

"' * *

Dzi.4, 4 bm. o godz. 18.~0 w
sali NOT w Lodzi (PiotnkowsJca
n>r 102) mgr inż. Józef Mieill.cki/
wygłos.I referat pt. „Per5J)ektywy krajowego przemysłu bi>rw·
nikarskiego".

w

11 włamań do bloku przy ul. Rybnej
W ubiegłym tygodniu w nocy z 26 na 27 lisi-Opada br., do
bloku 111' 423 przy ul. Rybnej 18, wła.mali się „dzicy" 1-0katorzy - l l rodzin repairiantów.

Rodzil!J.y te stosunkowo nieda.W1110 przybyły do naszego
mi.a.sta i od kilku miesięcy sta
raly .się o przy<lzi.ait mie.s.ukań.
W arunk:i w j<llitieh zami e.57'kiwaly, nie były aż tak zle, by
doprowadzić do .s.amowolnei;;o
zajęcia mie.s.2lkań w bloku przy
ul. Ry!:mej.
Na pnykła.d Begina Pawrowa, która wr.a.z z rodziną za.trzymała się w Łodzi u swoich
krewnych, o.świa.dczyt::. pl"AY
meldowaniu, :le nie będzie się
starać
o mi~anlc. W lo·
kalu gdzie :ro.stała zamel<lowana (trzy potk.oje z kuchnią)
miesiika łączn:!e 7 osób.
Czterokrotnie Un:a,d Kwaterunkowy oll.arowywal różne
l{)kale, ro. iin· FranCliszkowi
Stankiewiwow;i, który jednak
tadnego z nich nie chciał pl"ly
jąć,
Podobnie wygląd&ła spra
wa Jadwigi Smcmraj, Józefa
Szesaiko, Jadwigi ślusarskiej,
Marii Hidel~el i Wla.dyslawa
PawlowiC7..a, którzy rówmez
nie chcieli p.rayja,ć proponowa

____

W słęp za. Apil'IO.sZen.Laml.

~

SAMOWOLI

oczekiwaniu na perypetie z •.• zimq

„Mazury" do akcji odśnieżnej
li Dozorcy zaopatrz.eni w sprzęt
Wprawdz.ie

ochłodzenie

t znaczny spadek tem.Peratury

przyniósł

nam przejściowe przejaśnlenla 1 tylko nieznaczne oµady, jednak z większymi zawierucha.ml, czy nawałnicami śnleżnymi, moż
na się llczyć nawet w najbliższych dniach. Jak do odparcia ewentualnego atal•u „białego szaleństwa" przygotowała się Łódź?
Komitet Alkcjl OdśnieV!lej p.oZarząd Z.ielool Miejskiej. Na wy
czynił według
oświadczenia
padek natomiast większych zaprzedstawJ.cieila Wy-działu Gosipomicci, aby nie .nastąpllo rzakłó·
dar'k>i KomtunaJ.nej - oopowlled·
cenie w koonuni.kacji,
Wyd.ział
me kr-Olki. w tym roku w poK!omurulkacJ!i Drogowej przygorównaltl!l.u z ubiegłym se2J0nem
towuje 123 srumochodów ciężaro
rzńmowym zmodernizowano nieco
sp~zęt,
oo p<>wlnno przyczynić
się do uspra;w:nlenła &kej! odśnieża.ni.a. Tramwaje do aczyszc21ainia szyn używać będą tzw.

wlirówek wmontowarnych w wozy sill11Jl,kowe, neitoaniasl: p.lugi

wyjadą ty~ko oezySIZlcz11ć

oojazdówk!. MPRD ma do !7Wojej dyspozyoji 4 pługi mechsnil.czne 1
rzamlast, jak w raku ub„ p.r.zewa:ilnle ph.tgów lekkich na sarno
chodach użYJWać będzle do oczyszczania g>óiMny<lh Bll'terll i !ilYJ8
wylotowych z ml.asta spycha.ezy
na gąslen!oach
tzw. „Muurów", które w próbach wypadły
ba.rdzo pomyślnie.
N·le pooootaw!one będą 9Wo1emu los<l'W! Ul1oe wokół pal'lków.
oozyszczać je będz.le a:e śnie.au

będzie się
tolerować

nie

wych 0 przedsiębioretw państwo
Wy>ch, które będą pq'2ezinaczone
do wywo:tenla śnie~. MPO pnzy
gotowali.o W'l~ksze ilości piSSJku
do POSY'PY'Wl!Llll.a jez.dini w cza~e
illllllga'WILc, cwgo <Vrcrsztą 'Wlczoo-a~
nie ttczJll!llro, m!mo że byfa pot~ba.

Wyrdzlal Gosipooa!l'lk;r Ml~anlov.•ej l!l!adzoruje pr.zygotowa'!lla
a.drninlstlrSJcji 1 dozorców. Ws'l:Y·
stkde z.a.rrz:ądy przy <l.'Zieln!cowych

radaich narodQ<WYch 0otrzymaly
pOllecenla ,1 zaopatn:yly Jui: dozorc6w w odpowiedni sprzęt, a
więc kilofy, spychaczki, !()paty
I piasek. Dozorcy w domach pod'
zarządem pal\stwowym otrzymali równleł buty gumowe 1 ;wa.towa.ne kurtki, by uie ma.rzll w
czasie odmiatania śniegu. Do
ni"'h należeć
b~1e w ple<rw·
srz;ym

:rzęctzle

oczyse.ezende jeZld-

Jeśli weźmiemy pod uwagll
że w Lodzi jest naprawdę ciężka sytu.aeja
mieszk.anLowa, że kilka tysięcy rodzin

trzech G"IJodzin zllkwirl<>-

waly zamieszanie i wysiedlily
nieprawnych l<>k~t0orów do popn:ednlo za,Jrrwwanych mieszkań.
W s~unku do winnych WBtaną wyei!łgnłęte kon
sekwencje.
Łódź nie jest punktem repatriacyjnym i n:ie ma możli
wości przydzielania repatriamtom mieszkań w takiej ilości
i w takim terminie jakby należalo.
8ą w kraju ośrndki,
które mogą przyjąć repatriantów i zapewnić im wYgodne
miemikal!lia.
W Łodzi natomiast, rodzina która decydujE
.się
przyjąć
repatriantów ·mu.si sob:e zdawać .sprawę z
tego, że będą oni u niej mie·
~>Z.l;:ać. że nieprędko będą mogli <Ytrzym<Jć nowe mie.s.zk=ie.
Dlatego też Wydzial Ewi<lencji Ludności przy kwestiach
meldunkowych musi brać pod
uwa1gę warunki mie<;.zkanfowe
lokatora, przyjmującego rodzi·

I

Od kiedy faibryki lrosmetym-ne prze3taly ina·l~eć do przemysłu spożywczego, a przeszły
do chemii, praca :nad nowymi

a.sortymen.tami i po!epsza:niem
jakości

starych stada się intansywm.iej sza. RÓWl!lież jest to wi
doczine w naszej, lódzlkiej fabry,ce koSlliletyków „Ewa". Ostatnio „Elwa" wypuściła na
rynek rnaJeńkte 25- i 12-giramowe mydełka dla hoteli i wagonów sypialnych, a już na
dniach ukaże się nowe mydlo
o pomyslowej formie - cytryny i również cytrYlll.owym za'pachu oraz mydelka w kształ
cie św. Mikołajów na gwiazdkę. Ponadto przygotowuje się

Od sprawne.1 pracy wszystklch
wyżej wymie<llliO'nych
komórek
waa:elinę borną z zapachem o2ależcć będzie czy akcja ocl&nie['az ebola tynę, nowy typ brylan
żania miasta w wypadku dużych
opadów
przebieg.nie należycie. tyny z domieszką cholesteryny
w tej chwlll nalezy położyć głó· 1 posiada.jącą wla<§ciwości lecziniwny nacisk na oczyszczanie bcieków I studzienek p:idwór;o()wych cze. Dla panów przygotowuje
się jesz,cze J):-oszek do golenia
oraz na posypywanie jezdni I

cz,a. 28),

Po S>JJe>flkainlu
&ie film.

wyświetlony

bę

gdzie są więksiz;e
tam wła~nle !nieg
a nie
na chooni-

niu

to w peWl!lym stop-

wyw0ożenle

nych Ulic

~n4egu

z

gł6".v

śróclmieśclia.

cbOOmkaw p!M.klem,

(Sk)

w eleganckich bialych, plast1ko

wych pudelecZJka-ch.
„Ewa"
przygotowała
już
wszystko, aby wypmkić na rynek szampony w płynie do .iednorazo,wego myci.a w podus:uecz.~ach z folii. W zwią7-~u z
tym nawiązamo na.wet wSJpól-

z przemysłem węgier
skim. Niestety, fabryka w Wą
brzeźnie, która ma dostarczyć
folię na poduszecz~'i z polichlor
ku winylu wstrzymuie tę pro-

pracę

Jeśli

nie sklepy, to

chocraż

kiosk

Na ul. Na.Tli.łowi~ n.a. odclnku od IGU11sldeg>o do Rozgłośni PR niie ma ani jedneg-<> &ldeJl'U z J)llU!Sma.nlierl.ą oraz
materiałami pi.śmiel!JnYJl'.l.i. Po S'llPU!ltę nici, czy papeterię, tr.roba jechać
do śródmieścia. Mit>~~Y tej uria-

at

dz:ielnicy żywlłi nad1lileję, re w n'<m'Ych bli!lkach,
które zaczęły tam odatni.o wYTa&tat'i, haindeł nasz uruchmni w Jwńeu te pcnnebne pla.cówki. Niestety, mlimo
fo przy ul. Na.rutowiciza. 103 znajduje się nawet )'.l'U.Sly
lukał zam!knięty na żalu.zje, niic nie wskarruje, że w dtielnicy te.i zostllnlł uruilhomioai.e wspollllllliane Bkl.~y.
!dożliwą, jest r.zeC'Zą,, że halnde1 uważa. iż dufy 1rklep
me mialby w tej d'l.iebt:i-Oy racji bytu. Wobec PO'WY!teze..
g-o prosimy o uruchomlenie eh.OO kiooku z potrzebnymi
artykułami.
K1ooki takle istnieją w innych dlLieinica.ch
mia.sta n,p, na Juliaatowie i obie st.reny SI\ z tego 7..adiO<W<>fone. M:-e:s7.ikańcy, że mają, nM'eS'?JCle na mle<jseu możn<!śli
zaopa.trz.enia slę w potrrrebne im ady'kuly, a k>!-os'ka.r:re.
te kiook daje lim źródlo utr.eymainja

emj

i

l

za.gra4liC7llle,

J.

międzywojennym

l
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jubileuszem

W raku bieżącym pro:ypa<la 55
roezmi.ca p01WStania najstarszej
łódvk·lej
uczelJ!li średniej typu
handlowego, no.sząeej w ok·rcsie

towyeh

i

Przed

lllaJZl\Vę

Miejskiej Szkoły Handlowej Mę
skiej, a w ok~·esie p.o WY7JWO•lellllu - Technikum Finansowego,
Szkoła ta w ok.res-le swej 55-le>tnlej historii wys:ukolila tysiące
faichowców dla :naszego przemysłu i handlu.
W lllWiązku z jublleuszem 'PO·
wołaony
rzosŁał do żyioia
komitet o,rga.n!.z&~yjny, który w dniu
7 ~rudnia br. w 1-0kalu Techm-

Ś'W!ietnie

.nadruwafuy

się

do :z:ahrania go w podróż 111a
wczasy itp. - jest dotychczas
niemożliJWe. Prosimy więc za·
k!arly w W~l:lr.zeźnie o pośpiech,

Trzeba by w jakiejś formi.e wreszcie załatwić sprawe
antagonizmów pomiędzy ekspedientami, a k.!ientami. S/cio'l'ma jestem żądać u,"Prowaazenia jakichś form
uprzedzania o charakterze ekspedienta, l>tóre pozwolą
klientowi zmobilizować się wewnętrznie. Np. w sklepie
obuwnu:zym przy ul. Narutowicza, proponuję wywiesić
obok zapowiedzi: „TOWARU ZAKUP10J'1EGO NlE WYl\tllENIA SIĘ", drugą tabliczkę z napisem: „KLlENTA
NlE LU BI SIĘ". Zresztą tego rodzaju napis pawimen
„figurować" przynajmniej w polowie placówek naszego
wysoko zorga.nizowaneao detalu.

Gwiazdka z„. emalii
Czytelnicy otrz.aslcani w konkursach zgaduj - zgcW.uli
z miejsca odgadlt, co się w tym tytule kryje: oczywiście
- nocniki. Ten „szlagterowy" asortyment ukazał sie w
calej swej krasi,e w ubiegłym tygodniu w sklepie żelaz
no-gospodarczym przy 'Ul. Narutowicza.
Pa1istwo sobie
wyobrażają co sie dzialo? Większego zamieszani.a nie byla na pewno przy powrocie taty z ballady Mic/dewkza.
Wszyscy głośno wyrażali swą radość z możliwości obdarowania oses7•6w i przedszkolaków rekwizytem wieku
niemowlęcego. Ci, k-tórzy nie wied2icli, gdzie owe naczynia można nabyć, zaczepiaU szczęśliwców, zadając znane
pytanie: gdzie pani TO dostała? Jale bawi.em pawszechnie
1.ciadomo. u nas nie ma zwyczaju dołączać do towaru
opcilwwania, co ma tez i swoją wymowę i znaczenie społeczne. Mimo wszustko sensację biidziła pani ni.osąca w
nocnil•u szp·inalc (szpinaku bowiem też się nie pak_1,1je„.).

ł!

I

Co bv

!

...w sezonie zimowum ukazał11 się w naszym kraju np.
buciki dziecięce na futrze lub flaneli? Byłoby to zaprzeczeniem logtki handlowej. U nas musi być zupelnie odwrotnie, ntź n.a całym świecie. W Czechosłowacji. np„ że
by już nie szuk-ać porównań pod odległymi. szcroko§ciami globu, o tej porze nie m~na dostać nic letniego. I to
nie tylko z branży dziecięcej.
Dziw, że nasze towarzystwa turystyczno-krajoznawcze
nie wykorzystują tej sprzeczności, nieantagonistycznej
dla ożywienia stoswnków pomiędzy obu krajami. Bo dobrze, jale fotoś ma kartę turystyczną i skoczy po te buc~ki
do Cieszyna, a co mają robic! masy? Co?

Hasło

dnia:

Hej, kto Polał~ po zakupy!
\
~!--------

,

(z·tl
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Pomyślmy wreszcie o ·mężczyznach
Chciałbym ku;r>ić s-0<bie pła~. ale modny,
z jakiejś tkanjny
wrosowej - zwierzył ml się jeden ze znajomych. Czy „Telimena." .szyje takie? Był 7,awie dziony, kiedy wytłumaczylum
mu, ż,e „Teli1mena" je.st Dom4lm MG•dy wy!ącznie dla kobiet, a
CJstatnio również i dla dzieei.
A czy nie ma D6mu Mody Mę
skiej? - brznrialo naBtępne py łanie.

Niestety nie ma.

Je..t ,,'l'e·

limena" i „Ewa", ale dotychczas nikt nle pomyśla? o „Ada-

mie" ozy „Gcntlemamie". Nie
jeszcze ain;i jed;na wy
twól'nia h11ksurowej odzież.V
dla painów.

powstała

Konfekcja damska w n.aSZYm
kraju po.sunęła s.iQ ?Qdcz.aa ostatnicll Jdlku lat milQWYffii
krokami 1113przód. D.ziś lrobi.€ta wie, że wchodząc do ~klepu
odzie7.iOWego M.HD,
czy PSS
może zoo.patrzyć się w modillą
sukienkę, plaSl2lCZ crzy k=tium,
nawet często wyk=ainą nieko-

Chyba.

na-

11.1

"cilllllł.

gdyby„.

Jest „Telimena" i ''Ewa" - a kiedy ,,Adam" czy ,,Genłle·man ?

slusznie, konfekcja
damska poprawiła się i
kum Finans01wego w Łodzi (ul.
pan:e
mqgą
wresa:L'ipowa 16) organilZ'tlje spotkanie sze
k<>lezeńskle
absolwentów uczel- cie ubierać się :na oo dzień zgoni z okresu od chwili powsta:nia d'llie z tendencjami mody. Ale
<S'ZJkoły do chwiH obecnej. S.po1Jk.a:
chyba. również czas, aby :naL>i
nie rozpo,czyna się o gad.z.
twórcy mody pomyśleli róRomltet prosi równie~ o przyWlllież o mężcz:yzn!lf'....11.
Dotych
niesienie na spotlrnnle wszystkich! czas na.Bi
panowie, a W!ięc ródokumentów, mogących przyczy
wnież
i
łodzianie,
ubrani
.są
ni~ się do
odt;wOOC11:eW. b$swr\U

I

było,

(kas)

niecz;nie przez luk,„usowy dom
mody, ale równJeż 7.•aikła<ly odzieżowe, n.a.stawio0ne na tzw.
'1.Jugie serie. Dzięki temu ko
blety orientują &ię .też dob:rz~,
oo je.st modne. Ll•c-zine ~ew1e
często ich o tym infQirffiUJą, co
trzeba nooić, jakie są modne
faoony nie tyUm odzieży, ale
kapeluszy, obuwia, oodatków.
Rew.il mody me&kiej nie ma.
O ile jes7..cze przed kllku laty
Łódz,kie PrzoosiębiO'l\Stwo Kra
wiealro-Kuśnierskie na swyeh
pokaz.ach demonstrowało rownież
po kilka modeli mę
.skkh, o tyle od czasu kiedy
ŁPKK przcszŁo
pod Zar.ząd
Przemysłu Terenowego, zrezyg.nowalo zupelrui.e z otwa:rtych
re".'.rii dla spoo,leczeństwa, likwi
dują<? Jl!O'OO<lto potrzebną· Jro..
mórkę jaiką było icih biuro mody.

łódzkiej szkoły
typu handlowego

zapropQDować

!

Stąd wyiprodu.~owanie
bar,(izo prakty-czne10 artykułu,
bo szampon w małych opako-

najstarszej

Wydaje e informator
w 'łlWil\'Ztku z 400-leelem Poe~ Polskiej ehci-a:łbym

tej pla.cówoo wydMlie taryfy opłat poe~
ze 6W'.IJ0gólnym uw;r;ględnieniem. za.grallliemych
lilStó~v Iomiczyeh oraz druków i lksią!~
Nw pootuluję, a.by to l>yło jakieś okolic=ościowe luksuso-.ve wydawnfotwo. Wyobrażam je sob.ie jako .skromny
drucwk, kt6ry byłby do na.bycia. za niewielką opłatą we
W57,Ystkich urzędach 110e'2iłiowych. Uważam, że J>-0'\Vwbnie
u.spraiwniloby t0 pracę u~wn pocz'..owym oraz za<>Szczęd-dloby cmsu i nerwów :interesa.ntcm: Ooobiśele byl~
n!ejed:nokrrotnie §wiadklem, jalk urŁęd01C7b poczty, me
ba-c-La,c na długą kolej'kę, lll'll8iala wertować taryfikat<>T,
a.by p(llinformowa.ć k-Olgi()'Ś o wylSOlkości ()!Jlllat za prresyl!lti

dukcję.

waJ!liach

się„.

glębo·kich

o Czy ukaże się szampon
w celofanowych poduszeczkach?
o Mydełko o kształcie I zapachu
•.• cytryny

Redakcja li'goonbka „Przyja:zaprasza swoje łódzkile
Czytelniczki i swych Olytelników na spotkanie, które odbę
OO!e się w PCl'l1ied:u!ałek, 8 grud·nia o godzinie 16 w lolrnlu Klubu TPP-R (Łódź, ul. Narutowiciółka"

pe>dwórza,

Nie lubi

N a temat sporadycznych wy
paidków zajmowania mieszkań
zabieraliśmy już niejednokrotnie g:t.oo n.a łamach na.szej gazety. W1adze kwaterunku, ;ad
narroawyd1,
Proikuratlllry i
MO U1Stalily, że wiSZystkich
tych, którzy bezpr<l!wnie z.aj·
mują nle przydzielone im m1eszik.:mfa,
będą
z n.ich bez:wzglę<lnie
u.suwały
i przykładnie karały,
(as)

Itornel
Profile
moich przyjaciół. w. Literackie,
zł 10.
Drugie uzu.pełnioJle
przez; autora nowymi trzema
„profilami" wyda,nie książl{i. Za
wlera ona portrety psych0ologicz
ne postaci, z których każdą obdarzył atltor odmiennym tempe,ramente<In i ttS'IJC>SObieniem.

ł
~

dzialania klient wychodzi ze skóry, celem należytego zaopatrzenia sie w artykuły spożywcze i koloniame, ktore
stanowią poastawe bucia świątecznego,

k.alową.

W ·ooniedzialek, 8 bm
SpoU1anie „Przyjaciółki''
z czytelniczłt~ i

pryzmować,
kach, ułatwi

dział Handlu wychodzi ze skory, hurt wychodzi ze skóT'IJ,
detal wychodzi ze skóry i w wyniku połączonego icn

mie~.zka w okropnych warunkach, że niektórzy łodzianie
po kilka lat czekają na przydzjal odpowiedniego lokalu prrJdyki dzikich l•{)kawrów na
le:i:y mnać za godne p.otei>ienii.a. Akty samo-woli nie be·
dą w na1>-zym mieście
tolerowane. Decyzje wTadz muszą
być honorowane.
Nie można
ich w żaden spo;,ób omijać lub
łamać.
l:lamowolne zajmowanie miesz,kań prowadzi do anan:hii i niezmiernie utrudn:a
i tak już niełatwą politykę l<>-

nl t chodników ze OOłe.gu oraz
podwó-reik. Wy,da.no zllllecenia, by

w blokach,

(o .,,,!""'44? f
0;;,s!~~~,~.:.;;~,~~;~,,~;., ~~~;:w.- i

ny repatri.antów, by n.a przyszlo.ść umilknąć zadrażnień w
tych kwesti.acll.
fakt,

nyeh im loka.li, uważając, ze
powinni otrzymać mieszkania
z wszelkimi wygoda.mi..
W br. Urzad Kwaterunkowy przy•d.z'.elil. 261 mieszkań ro
dzinom repatrlailltów. Pozo.stale 260 rodzin czeka jeszcze
na mieszik,an.ia. ~ tych 260,
11 rodzin wlamafo się właśnie
oo bloku przy ul. Rybnej.
Akcja ta - jak przypuszcza
.sdą byla :rorgani.rowana, jtlŻ
bon.viem k.i1ka dni przed tym
grupa ta groziła pracownikowi Urzędu Kwaterunkowego,
Mielczarkowi, że wtargnie· do
nowego bloku, jeśli nie otrzyma miesZJk.ań.
Władze dzielnicy Bałuty w
ciągu

--~-,~~,--....--~,_,_,_,~,,,,~.~

ruL

9g6l bali!d.7.o :ile.

~lwetka

dz'slejs.zego
różn.i się

męŻ>C'ZyZl!ly

w zais.adzie

nie
!ll!ic.zym

cd .sylwetki sprze<l wojny. Wy-

pchane d-o przesapy rami-Ona
ma.rynarek i pła.szczy, cUugie
ualta, roerokie spotlnie, koszu·
le ze stacGdawnymi kołnierzy··
kami, szerokie, niemodne kra·
waty. W dooatku uderza t>~na S7l!lrość tej odzieży. Zu
pelny hraik 111owych, c!ekawycil
zestawień kolory.s.tyc=ych.
W odzieży mężczyzn króluje niezmie.:nnie w czaisie czterech p6r roku maryinairka, któ
rej w żaden is))o.sób :ntle może
wyprzGć
jakieś
praktyczne
wdzi.anko z tka:ruj,ny, dzi.am.im.y
<:zy imi.tacji zamioz'll. Od cza.:m
do c~,asu macynarkę zaistępute
wlatrówka. a i to przewa!2:..'11~
latem. Brzydkie, ciągle te same są r-Ow.!l!ież sk.arpety me5Jkie. Pierwsze oomyś~ne jaskólki pokazały się w tym roku w obuwiu. wylrona•nym na
wzór włOIS:ki. To cieszy.

Kraina
rt1ntami,

biorstwo
męs.kiej,

luksu.s.owej

C>ll>rzymtmi reklamami

Winę.trze 101kalu lGubu
Książiki" (Piotrkowska ~)
zimłenlło się też nie do po'1Jnania, prneks:vtałce>ne w krainę baśni. Olb.rzymia,
pięknie ubrama

„Domu

<id;cieiy

n.a wzór 1I1aszej „Te-

limeny" która przecież ch!lrak
teryzuje ;,ię tym, że p!'Odukuje
odzież ;nie dla wybranek losu,
a sz,erokicl! rzesz k-0biet, tak
długo k<J!n.fekcja mę.sika ~Z::e
brz.vdka i niemodn.a. Saimo
bowiem ist.n:ienie takiej plar<:Ó•Viki ;n;i,r.z,uca irunym za.ldaoom odzleż.awym modne liaiiP.
i Ut.sarly d01brego ubrania. Prze
01eż nawet iz tej .samej tkaniny można umyć modny, lub też
o archaicznej lin'•i garnitur CT:Y
pi<lS<ZJcz. Z drugiej strony dom
mody może sugeroCJ1Wać przemy
sŁowi.
tekstylnemu produko·
walllie pewnych ro•dzaiów tkanin nada.jących się lepiej na
modną odzi~ż c1la panów. Taik:
p;rzecież dzieje s.ię właśnie
w
lronfekcji
damskiej z J>Qmyślnym dla niej efektem.
Sumując rzucamy pod a·
dresem nas.zeg;o przemysłu <>"'
dzieżowego
a1pel: pomyślmy
wTes.z>C:ie o mężc:zyzn.ach.
Za·
dbaimy również o modną .sylwetkę
przed.s.tawic.iell
plci
brzydkiej.
,(kas), .

tysiąca książek

'!.oka!
kierma'SZIU rnieśc1 sd~
wprawdzie w głębi
podwórza,
ale nie ma mowy o tym, źeby
nie tratić.
Cale podwórze jest
bowiem udeko1·e>wane trllllSpaksiążek,

Wydaje się, ~e tak dlug<J,
d0o;:;óki nie p:7Wstanie przeds.ie-

otwarta

2'00tała
wc:zoraj w lokalu przY'
Pi'o,br1ko<Wskiej 5 I czyiruna b~ 1 e
do 6 sty'cz.nia 1959 r.
. Czy jes.t potrzebna 1 czY bil"'.
d.Lie miala powodzenie? NJecll

o tym fakt, że o g<?;
d:zlnle 12 - w chwihl otwarc 1•

świa1d•czy

k>ermasizu, przed lokalem kle~:
maszu zebrała stlę j ui duza gr ie

lait:

pa dzieci ze szkół XXI i
~e
cierpliwie cz.e\kały na otwa11" ni~
Wygta'Wę-kiel"ffia~. na Jdóre1 łY·
tylko moona obejrzeć ty'Sdą".-<.'t\v
tułów ·najnowsizych wy.da~ą n;

zorga.nizowaaiym
przez „Dom
Książki" oraz wY'daVirni,ohva clzie
c!ęce i mlodzieżO'we:
„Isk:lfy",
„Nasza Księgarnia" 1 „Wiedza

oka.llJi;,

choi1nka, rysunki, deilc.ora.cje,

a

wśród ni.eh sel>ki pięknych ksią
żek dla młodzieży w wieku od
„M~rmusitu,
przeczytaj mi
łaJt 16.
Mowa OC2)1'Wiśoie o kiemtaszu,

bajeczki:" do

~]Ml""• i\Y31iltilłWł Q:t'UIU!~

nr.

ale taikże je kupić, odw• • będą
pewno I rodzice, którz} awlć
chcl~I swym d.złee>iom M~~aja,
nles.:>e>dzla~k~
na
.
·ł
Gwiazdkę, ,ca,y illjllll upcmi.~nkoW

:WA%NE TELEFONY

Pogot. MIUcyjne
Pogot. Ratunkowe
Strd Pota.ma
Kom. Miejska MO
Pryw, Pogot. Lek.

Of

DKM (Na'W'!"Oł 27) „Klub
Kobiet" doZIW, od lat 16,
g. 17, 19

faflWP
CO'Pldz'le~
--·---- __ .

PRZETARG

Łódzkie Za.kłady Gast.ronomicm.e-Za.chód
w Łodzi, ul. Obr. Stalingradu nr 2
Repertuar !1PO·
STUDIO (III - Bystrzy- rząctzo.no na podstawie
OGŁASZAJĄ PRZETARG
333-33
Ił
eka 7-9) „Porte des LI- komunikatu Ok.ręgowe555-55
Kin.
Zarządu
go
g.
16,
lat
od
dozw.
las"
podajemy
nawlasa-0h
(W
i skfadoWJafilie lodu naturalnego na
b
..
wyr
na
Pryw. Porot. Dzlai;1 300·#1
* :to "'
17.15, 19.30
kategorie kin)
rok 1958-59 w ogólnej ilości 2.700 t.
ADRIA (II - Pi-0trkow- S'l'YLOWY (I - !«lińskie Przedsprzedat bllet6w na
Oferty mogą składać zakłady państwowe,
ska 150) „Młodo:lć Cho· go 123) „Portier z Lazu- 2 dni naprzód do kin:
„Polonia", uspołecznione i osoby prywatne •
'l'EATR NOWY (Wlęckow pina" do:ziw. od lat 16, g. rowego Wybrzeża" dozw. „Bałtyk"
„Włókniarz",
od lat 16, g. 15.45, 18, „Wisła",
skiego lS) g 19 _15 „Bar- 15.30, 18, 20.30
Termin składania ofert do dnia 15 grudnia
„Wolność" - w Ośrod br. w dziale handlowym przedsiębiorstwa.
20.15
bara Radzl~iłłówna" - BAt.TYit (premierowe Filmowych
t l) Narutowicza 20) „Ka- SWIT (II - Bałucki Ry- ku Usług
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu
nek) „Sobotni wieczór" ul. Wigury 2 w godz'.
TEATR 7.15 (Tra~rut a ł- pral z Madagaskaru" dozw. od lat a g. 10, do2'w. od lat 16, g. 16, 12-16
.!9"t5u „Kome e ma
16 grudnia br. o godz. 14. Warunkiem przyję
* ~ "'
18, 20
12, 14, 16, 18, 20
enak e
cia o·fert będzie z:aświadc.zenie o dolkonanej
SierukJ.e- ZOO - czynne g. 9-18
OPERETKA (Piotrkowsk;a DWORCOWE {II - Dwo- TATRY (II analhie wody przez Rejo;nową Sekcję Sani__
nr 243) g. 19.15 „Krysia rzec KaliskJ) „Łowcy ty wieza 40) „Paragraf I
grysów", „Walc na Jo· miłość" dotJw. od lat 14
Leśniczanka"
tarn·o-Epidemiologiczną wolnej od wszelkiego
TEATR IM. JARACZA dzie", „Wieczna Ewa" ,g. 15.45, 18, 20.15
rodzaju nieczystości i wodorostów.
(premierowe .rarac-za 27) g. 19 g. 11, 12, l 3, 14, 15, 16, WISŁA
(ul.
Zastr~eg.a się prawo wyboru oferenta. lub
Pab!SJn.tc-ka 56, PiotrTuwima l) „Piiot odrzu
17, 18, 19, 20, 21
Lekkomyślna siostra"
towców" do.zw. od lat 12 kowska 127, Tu'W'mia 59, uniewai:nienia iprzetargu bez podani.a przyGDYNIA - remont
"
Zielona 28, Wschodnia 54,
(Kopernika LĄCZNOSC (III - Józe- g. 10 12, 14, 16, 18, 20
„PINOKIO"
8197-K
czyn.
nr 16) g. 16 i 18) ,_,Histo- fów 43) „Zbrodnla J ka· WLOKNIARZ (premiero- Limanowskiego 37.
rla cała o niebieskich i·a" dozw. od lat 16, g. we - Próchnika nr 16) AS Al. Kościuszki 48
„Wakacje z gangsterem" pełni stałe dyżury nocne
19
migdałach"
dozw. od lat 12, g. lC>,
ńsk Mt.ODA GWARDIA (II " (Wól
DYŻURY SZPITALI
a Zielona 2) „Popiół i dia. 12, 14, 16, 18, 20.
eza
„ABLEK IN
(premierowe
nr ~) g. l~} 17 „Koloro· ment" dozw. od lat 10, WOLNOSC
- Szpital
Połotnlcfiwo
16)
Przybyszewskiego
16.15,
14,
11.45,
n.30,
g.
we piosenki
STUDIO OPRACOWAN FILMOW
„Gość Z zaświatów" - Klinioony im. Curie-Skło
TEATR MŁODEGO WJ- 18.30, 20.45
DZA (Moniuszki nr 4a) MUZA (II - Pablanl-0ka dozw. od lat 12 g, 10, 12 dowsklej, ul. Curie-Sk!oŁódź, ul. Traugutta nr 8
dowslciej 15 - Chojny 1
173) „Ostatnl akt" dozw. 14, 16, 18, 20
nieczynny
OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY
g. 15.45, 18, ZACHĘTA (Il - Zgierska Ruda, Sz.pital im. dr H.
od lat 14,
ul. Łagiewnicka
nr 26) „Kalosze szczę- Wolf,
POWSZECHNY 20.15
'l'EATR
(Obr. Stalingradu nr 21) PIONIER (II - Fran.cis.z- ścla" dozw. od lat 16, g. 34-36 - W!<izew, StaTo- na sr•rzediaż samochodu osobowego marki
g. 19.30 „Królowa Przed- kańska 31) „Dorośli I 9.30, 11,45, 14, 16,15, 18.30, miejska Sródmieścle Szp Skoda Tw:or 1101. Cen.a wywołiawcza zJ: 18.000.
ar' H. .Jordan~,
im
dzieci" do21w. od lat 14, 20.45
mleścla"
Ba- I przetarg odbędzie się dnia 19 grudnia 1958
ODRA (Przędzalnfaai.a 68) P.rzy.rodnicza 7-9 ZIEMI ŁODZ• g. 16, 18, 20
~EATR
„Dezerter" d07IW. od lat łuty, Szpital im. Maduro• roku w biurze studia przy ul. Traugutta 8.
KIEJ (Kol)m-nika nr n) POJ,ONIA - remont
w~cza, ul. K.raemienlecka 1'I I III przetarg odbędzie się w wyżej wyko POKOJ (II - Kazimierza 12, g. 17, 19
Z
- inr 6) „Cichy Don" II se POPULAltNE (II - Ogra nr 5 - Pole!lle
g.„18 " a.czarowane
mienionym miejscu w dni:ach 2 stycznia 1959
„Cyrano (le
rla do.ziw. od lat 18, g. dowa 18)
ło
Bergerac" dozw. od lat Chl.rurgia: S.zipital Im. roku i 16 stycznia 1959 roku. W II i III przeOPERA (.Jaracza nr 27) g. 15.45, 18, 20.15
dr P1rogmva, Ul. Wólozań targu ceny wywoławcze ohni:źla się o 40 proc.
MAJA (II _ Ktiiń~ie- 12, ,g. 17, 19
nieczynna
1
go 178) „Ogniste wior· PRZEDWIOSNIE (I - że ska 195.
od ceny wywoławczej w I przetarsty" dozw. 00 lat 14, g. romskle~o 76) „Zolnler~ Interna: S:Dpital Im. dr i 75 proc.
króloweJ Madagaskaru .ronschera, ul, M111ono- gu. Samochód. można oglądać codziennie od
- 30 l7 30 l9 30
1o.
dozw. od lat 18, g. 15.30, wa 14.
....
·
· '
'
godz. 10 do 12 w podwórzu posesji przy ul,
MUZEUM ARCHEOLOGI ROMA (1I-RZ1gow.,,.„a 8.4) 17.45, 20
KLUB Laryngologia: S7JP. 1m. Traugutta 8.
CZNE 1 ETNOGRAFICZ „Cichy Don" I seria GARNIZONOWY
NE (Pl. Wolności 14) g. doz:w. od lat 16, g. 15.45, OFICERSKI {Tuwima 34) dr Pirogowa, ul. WólczańWadium w wysokości 10 proc. przyjmuje
„Przygoda w Złotej za- ska 195
10, 20.15
11-16
kasa studia codziennie od dnia ogłoszenia
)IUZEUM SZTUKI (Więc- SOJUSZ (II - Nowe Złot toce" I(. 16, „Nocny pa- Okulistyka: Szpttaol l.tn. r·rzetargu w godzinach od 13 do 15.
kowsklego 36) ozy.n.na g. no) „Wałltonle" dozw. troi" dozw. od lait 16, g. dr Jonschera, ul. Milionowa 14
18, 20
od lat 16, g. 17, 19.15
H-20
7.450 l1:g BAZY SUROWCOWE.J
do wyrobu kremów kosmetycznych w ce•
nie po 40 zł za 1 kg

404·44

08
292-22
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Tow. Kazimierzowi ZAGAJEWSKmMU sekretarzowi oddd.ału tkalni z po-

wodu zgonu

OJCA

ff IN

TE ATRJI'

wyrazy współczucia składa

f

im. J. MARCHLEWSKIEGO w ŁODZI.

k
.
Dy.zury
apte

Przetarg ogra11iczony I, !I, Ul

ui:

HIJZEA

I

PRZETARG

oferuje do

Zaldady Przemysłu Chemicznego „Pabianice"
w Pabianicach, ul. Żymierskiego 5

przedsiębiorstwom

OGŁASZAJĄ

„

„
„
„
„

6
6

••

a

"
"„

3

••

3

li

Ili

„
••„

0-15000
o-2500C
o-30000

-20-2ooc
o-IOOOC
o-15000

„••

-

5 szt,

-

2 szt.

-

2 szt.
1 szt.
1 szt.
3 szt.

-

Przetarg nieograniczony

---

wykończalnika. n.a stanowisko
INŻYNmRA
kierownB;:a farbiarni oraz oficer& straży poźa:rnej na '.kierownika ochro:py przeciwpo~
rowej zatrudnią Zakłady Przemysłu Dziew~;ir~';iego im. Wojs%a Polskiego, dzi·ał kadr,
8144-K
ul. Wierzbowa nr 44.
DOZORCĘ i robotnika. podwórzowego {'rzyj-

mą od zaraz Łódzkie Zakłady Metalowe P. T.
nr 2 Łódź, ul. Armii Czerwonej 43.

Przetarg nieoa-raniezony
M-3

OGŁASZAJĄ

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na to'karkę pociągową, wznos !kłów n.ad ło
220 mm, rozstaw kłów - 1000 mm,
żem naj•.v. średn. toezieni.a nad prowadnikiem
460 mm nad suportem - 260 mm.
Cena wywoławcza - 12.500 zl.
w przetargu mogą wziąć udział przedsię
biorstwa ;państwowe, spółdzielcze i osoby
prywatne po wpłaceniu w kasie zakładu wadium w wysokości 10 proc. od ceny wywoławczej.

Pa.bfonickie Miejskie P~edsięblorstwo
Przemysłu Terenowego
w Pabianicach, ul. W. \i\o'a.silewskłej 5.

ZAWIADOMIENIE

lll PRACOWNICY POSZUKIVIANI

I

ł

MASZYNĘ

Ili
O
[rl,1:.i:..--·----------------liU

I

NAUKA

•-------------„

l

LOKALE

I

"'"'------------'
2 POKOJE z ku<:hnią w
bloka.ch zamienię na pokój z kuchnlą w blotkach
oraz j ede.n pokój oddzielnie. Ofe1'1:y pisemne Biuro Og!o3ze11,
„24443"
24413
Piobrkowska 96
:Poi{o'Ju-zkuchruą lub
I samego pokoju poszuk. uję
Warunld ·do omówienia.
Ma~ia Wawrzonek, Łódż,
ul zarzewsika 14, m . 19
MIESZK„A.-NIA wyd:?Jielone
go spod kwaterunku pilnie poszukuję. Dzielnica
Zarzcwobojębna. Łódź,
ska 70, m. 13, Stanlsła.w
24361 g
Wo.Jtczak
2 DUŻE pokoje z wygodami lub pokój z kuchnlą
i pokój oddziel.nie z<.,\ienle na 2 lub 3 pokoJe z
kuchni!\ w bl-0ka,cl1. Tel.
2440'7 g
274-89
-POKOJE z kuch.niąe:a:
2

r11r""________,.;;;-.;;..;-.______lll!llll
n:ien·ię
DRODłlE
'-toszr.u1A
nią 2l
11111
ltl'ł
'0

KURSY
zawodowe
i
amatorskiesamochodowe
kat. I, II, III przedpołud·
n:owe i wieczorowe TKWP. Zapisy, informa·
cje Tuwima 15, godz. 8-20
RO?lPOCZęcie
tel. 297-48.
kursu amatorskiego 6.Xll,
kursu zaw;
raz.poczęcie
kat. I, dn. 4.XII. 5~
ZAPISY na nowe kursy
j~yka angielskiego i niemieck!ego dla dorosłych 1
przyjmuje semlodzieży
kretarlat Ośrodka Języ
ków Obcych Towarzystwa Wle<iZY Powszechnej
w godzLnach 17-19 w lokalu Klubu Racjonalizatorów Nowomiejska 4

I

LEKARSKIE

Dr NITECKI

I

specjalista

in.a pokój z kuch- skórne, wenerycZITTe, mowygodami - 1I1aJ-1czopł!Oiowe 16-18, przepro
;~ę~~~~ ~~ ~~g~1t·B?~;~ ~Z~~u~\'k~ili1'lskicgo 82
~:r~oc1!p:!ec1~~1 c~~ Ogłoszeń, Piatrkowsl<a 96 Dr KUDREWICZ specjalt
DUZY pokój, co:ęściowe sta weneryczne, skórne,
16.000 zł. Wysoka 26-9
wygody zamienię na więk moczopłciowe 8-10, 14-16
KIOSK-budkę
spnzedam. sze. Pmybyszewskiego 47, i:!!~a_E~ipca_4____2~
Wiadomość tel. 288-45
24420 CHOREMU DZIECKU o
m. 18
SAMODZIELNY pokójz każdej porze udzieli po·
DOMEK. murowaJn.y czite- PIANINO k.rzyżowe, stan centralnym
ogr1Zewaniero mocy Prywatne Pogoto·
roizbowy w okolicy Stry- dobry &przedam. Cena 13 w &ródmleaciu
zamienię wie D.ziiecii;:ce. Tel. 300-00
kOWJ.9'kiej S1P11Ze<dam za 200 tys. zł. Aleks!llnodrów k.
pokój Q: ku- Dr MARKIEWICZ spe.cjalub
potkój
na
11
Daszyńskiego
ul.
Łodz.i,
ty,s. zł oraz !łZe•reg .imonych
24413 g chnią. Oferty pisemne - lista chorób skól'nych, we
Marcina 15, m. la, oficyna m. 3
Biur>0 Ogłoszeń, nerycznych, moczopłcio•
„24421"
BIURO Pośredniiot1wa Spół MASZYNA "Singer Si- P;otl'\kawsika 96
24421 wych P1otrkowl<a 109-6
dzielni „Czystość" Pio•tr- inancou gabionetowa do
ke>wska 39 poleca do sprze spnzedn.n!a. Póhnocn'a 5, MŁODY inżyu1!er, samot- P1F;"ĆTROJEK tel. 333-33
ny poszukuje pilnie po.ko natychmlast wizyty domo
daży place, wille, domki, m 11, lewa ofiocy•na, I kospecjalistów
Poszukuje rytaorz, pnrte1r
2441.9 j u sublotkatorslviego OTaz we lekarzy
go~odm·stwa.
samochód również dziecięcych eałą
na
garażu
do ku.pna placów w· oko- PF;LJSĘ
dobę. Wykonujemy elekpiOferty
prawie
nową o- „Warszawa".
licy Julia·now.a, .Radi~ta
„24357" Biuro Ogło trokarologramy w domu
8174 l< ra~ futro węgiernkie pa- semne
cji
24160 g
chorego
nofiksy sprzedam taini.o. szeń, Piotrkowska 96
10 MORG :z,iemi obsianej Tuwima 17, m. 25, tel. SAMOTNY na stanowisku nC--Jadwlga ANFORO·
24426 g pilnie poszukuje pomiesz WICZ, skórne, weneryc-zw okolicy Łodzi sprzedam 201-35
lub zamienię na domek PRZEDSIĘBIORSTWO
sublokatorskiego ne. kobiece 15.30-19, PróczenJa
jednorodzinny z dopłatą. przemysłowe dobrze pro- (cena obojętna). Dzwonić chnika 8
2<1271 g
Oferty pisemne „24369" - sperują;ce sprzedam. Ofer tel. 318-55
tar24349 g NADCZYNNOSC Biuro Ogłoszeń, I'iot11kow t.y pisemne „24427" Biuro SAMOTNA na .sfanowisku czycy, wrzody (żołąd.ka,
24369 g Ogł=eń, Piollrkowska 96 poszukuj•: pokoju sublo- dwunastnicy, żylakowe),
ska SG
D-OMEK w ogrO<diz1e 4- SAMOCHOD góI'na OJolm- l<ato:rsikiego pi!;l. ie. Oferty nt>rwice, nerwobóle, a.st·
izbowy (jedna wolna) - pia części .zia.pasowe sprze p;semne „24430·' Biuro o- ma itp. Dr szereszewsk!,
sprzedam. 62 tys. Wersal- dam. Cles.ielsk,a 12
Piot-koW3ka 96 17-19, Limainowskiego 21
gloszeń,
ska 15, Pia9kowiec
dzl-ewian;.ką LOKAL posklepowy za- D-r-SIENKO -sp.ecjallsta
MASZYNĘ
DWA place :z,aies!one w do ro·bienia swetrów 9X70 mienlę na polcój z kuch· skórne, wenery=e, wloul. nlą. Wwrunkl do omówie- sów 16-18, KiLlń.s>ltiego 132
Kolurrunie sprzedam. Wia- 11 Dubiet 0 spJ.'IZedam,
Wola, Długosza 2, m. 4, Koa,>ny nia, Slenkiew.Lcza 35 - P!ĘC PIATEK (tel. 555-55)
Zduńska
domość
Ochra:niew 19, Zielińslki
24304 g Prxwatne Pogotowle LeMEREZKARKĘ „Singer'' Ostrowska
DOMEK drewnianyjedno z motorem i maszynkę do DWA oddzielne p,od<oje za k•rzy Specjalls16w o każ
kuch- cl.ej porze załatwia wii.zyty
z
pokój
•na
mienJę
igłą
rodzinny iz o·grortem '.i ma podnoozenia oczek z
gie! do sprzedania Zgieirz, spraedam tanio. Zg>ie1"$ka nią. Wiadomość JuHanow- domowe. Do d:z,\ooi wyska ~. m. 5, godz. 17-19 jeżdżamy natychmiast
244051 2G, pracownia swetrów
Pułasll<iego 22
rontgemowslvle
ZDJĘCIA
PLAC l.300 m kw. Rado- MASZYNĘ do szycia i
zębów wykonuje specjalgoszcz ul. Sowińskie.go bli haftu „Singer Stmainco''
~lr- rentgen dentystyczny,
&ko przystaon...'<:u tramwajo gabinetową sprzedam.
24292
wego sprzeda.rn. Paś-red.ni SzymanoM"icza 9-5 (Choj- • - - - - - - _____
_. P1otrkaws·ka 121
cy wykluc.zeni. Zgłoszenia ny) przystanek „Le.cznispecjalista
~WOYNO
dochodU\-Oa s.kór;ne, wene.ryczne, zabu
24345 g GOSPOSIA
Kopczyńs!~i. .Ja.godin•ic.a 2, cza"
ul. Nowe D AMSKĄ maszynę ,,Si.n- na cały ctzleń potraebna. rzenia płcimve, Nowotki 7
przedłużenie
24408 g ger 11 gabinetową prawie Bedna'l'Ska 26, m. 80
Złotno
:fron.t, 11-13, 17~19
nową sprzedam. Spaeero- GOSPOSIAclomalej rowa 36--8 pray Tokarczew- dziny potrzebna. Świer
czewskiego 24a, m. 4
!lkiego
MOTOCYKL „DKW~Z KOBIETA (renC'lS>tka) do
st~n idealny bard.zo tanio niemowlęcia pobraebna. Wladosprzedam. Ogląoać Obr. Wartllnki dobre.
MAGIEL clektryczmy z s ialilTlgradu 26, godz. 14-19 mość Da.nuta Owczarelk,
47. CHCESZ orkiestrę na zaWlęck.ows.kiego
Łódź,
kom:ple1Jnym urząct.zeniem 9 AMOCHOD-;, Waorszawa"
24360 g bawę - d'llWOI\ tel. 234-19
sprzed·am. Marcina 15, m. przedam. Oglądać co- m. 15
24463 g dziennie godz. 14-17 Al. FRYZJER męski i fryzjer od godz. 10-17
la. oftcyna
ka potrzetmi. Łódź, Przę FARBOWANIE-,-USl7J--a-c-h-e·t-KOLEJKA elektryc1ma - Kościusz;kl 90-2, garaże
(Z,\bawka) do sprzedania. Sh.ORY Hsów srebmyich dzaliniana 28, z·a.kład try- nlanle skór bararuich, od24374 g świeżanie obuwia, kożus:r;
ersk.i
zj
Aleja UnH 16, m._·_4_5~ i niebieskich o pięknej
mebli (2Jłota pokrywie na kołnierz, ja1k CZELADNIK cukierniczy ków przyjmuję. Nawrot
KOMPLET
2t287 g
bri-oza), sza:fa kombi.no- również skól'ki" tchórao- (ciastk.a•rstwo) potrzebny. nr 19
.retki · sprzedam. Piotr- Oferty pisemne „24410" - P~ĘKNĄ S'Uk.n,ię ślubną,
Iwrma z !us.trem, ló:i'.ko z ków.
Piotrkow
Ogł05!Zefi,
Biuro
WY'J)(Yi:yczysz
71
wieczorową
Polsikiego
Woj&koa
nocną szaf.ką, bi.tllI'ko, &tół
24410 g tanio. 22 Lipca 10
ska 96
m. 12, tel. 924
okrągły, fotel, 3 krzesła roboty do
de<skonałej
S]Jrzeda,nia. Gdaństka 98-5
24358
ocl godcz. 17
PIANINO zagoN,niczne krzyżowe, płyta metalowa
- stan bardzo dobry sp!1Zeclam. TeL 278-46 od
243u5 g
godz. 17
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Przetarg odbędzie się w siedzibie zakładu
Termin skladaniia ofert do dnia 13 gru- w dniu 10 grudnia 1958 r. o godz. 10.
Toka1'kę można oglądać codziennie w godnia 1958 roku. Komisyjne otwarcie ofert nadzinach od 10 do 15 po U'I'.•rzednim zgłoszeniu
stapi w dniu 15 grudnia 1958 r.
Zastrzega się iprawo swobodnego wyboru się w dziale głównego mechanika.
ofcrtv oraz uznania, że przetaTg nie dał
.
wyniku.
W pr-ret.argu mogą wziąć udział przedsię
biorstwa ipaństwowe, spółdzielcoe i prywatne
oraz osoby nie będąc$! jednostkami gospodarMASZYNĘ rękawieza·r!<ę
7'akład Izolacji i Robót Przemysłowych
8198-K
ki uspolecznionej.
7 nową :;iprzedam. Łódź,
„LAMBDA"
Zachodnia 46, m. 8 go·dz.
24377 g
15-18
w ŁQdzi, ul. Swicrczewskiego 70
LAM.?Ę kwarcową stofo:
„-Ewi.adamia, że wszelkie roszczenia z tytułu w<i sprzedam. Tel. 207-09
wypłaty premii z funduszu ?Jakła<lowego za ~'.'.''Y~lć g2~~a-~
POMOCE dentystyczne zatrudni Protezownia rok 1957 przyjmowane sa do dnia 15 grudnia TCHORZE hodoWJ.aine taKryzyUl. od
nlo sprzedam.
. dne re kl arna- sawa
•. . z.a
. k a 2251 •'958 ro k u. p o t ym t ermm1e
W'l
.
zł
.
Stn m at o 1og1czna.
Ł·a.14a. (dojście
. .o czans
g oszema
mo2 g
8167-;K gl.,ewniokiej}
8190-;K cje nie b~dą uwzgl~nio:ne,
sobota &odz. od 10 go 14,
zakładów.

I

FUTRO czaorne nowe (ko-1POMOC domowa ld.Lka go
cmkowe) okazyj nie sprze- dz.in dzien.nle potrzebna.
Mlynarsl<a Obr. StaUongradu 23-2
Łódź,
dam.
24248 g PALACZ do og.rcxlnictwa
10/12, m. 13
C'EGŁĘ, białą. pełną, tor- potrzebny. stoki, Giewont
mat nocma1ny kl. I pole· 33 (tramwaj 17, 22)
ca Hurtowa Sprzedaż Ma- OGRODNIKA z wysołt.lml
terlałów Budowl. M. Rze- kwalifika<:jami do prowakiecki, Bydgoszcz, ul. E. dzen.ia wlęl<szego ogrodn!
7666 k ctwa poszukuje się. OferPlater 20
ty pisemne „24445" Biuro
MASZYNĘ „Silllger" dam
Ogłoszeń, Piotrkowska 96
ską gabinetową, bęben.ko
W'\ sprzedam. Zamenhofa POMOC domowa na przy24108 chodne potrzebna. Al. Ko
13-37, oficyna
m. 3, tel.
ściuszki 99,
FORTEPIAN firmy Blueth. 226-35
24297 g
ner stan bardzo dobry sprzedam, tel. 442-40
„Husqwarna"
do s1Zycia nową elektrycz
na szwedzką (niżej kosztó\v) -:'" wyko1nującą 24 NOWOCZESNEGO kroju
_„. h dzieci''ń d
operacie - sprzedam. _ "
am.,,..1-0 ,
ubra
Tel. 379-65
cych nauczymy szyb-ko o·
patentowainym wynala.z~
ki•~m. Gwwrancja wyuczenia. Info·rmacje Nawrot 32

NIERUCHOMOSGI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 PRACOWNIKÓW ze znajomosc1ą branży
włókienniczej na stanowiska magazynierów
włokiennictwa oraz 1 technik& budowlanego
ze znajomością prowadzenia inwestycji zaZa.kłady Przemysłu Ba.wełnianego
trudni od zaraz Przedsiębiorstwo Przetwórim. J, Marchlewskiego
stwa ChałUpniczego „Centrogal" w Łodzi, ul.
w Łodzi, ul. Ogrodowa nr 17
Gdaf1ska 40. Zgłoszenia przyjmuje ref. personalny pod w. w. adresem w godzinach od
OGŁASZAJĄ
B do 15. Warunki do omówienia na miejscu.
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakłady Wytwórcze Transformatorów
w Ładzi, ul. Kopernika 56

i RADA ROBOTNICZA Z.P.B.

0

Oferty należy składać w dziale inwestycji zakładu do dnia 14 grudnia 1958 roku.
W przetargu mogą wziąć udzial przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze oraz osoby
prywatne.
8154-K
Zakłady zastrzegają sobie prawo wyboru oferenta bez podania <przyczyn.

na wykonanie demont.a:llU 192 szt: kros~e,:i
mechanicr..nych z prretra:i:isportowamem icn
w ;prze7.1iaczone mieisce na odległość oik~ł~
700 m oraz na zdemontowanie pę<lni w ilosc1
205 m. b. wraz z !kompletem kół pędniowych
wieszaków w ilości 192 szt. z przetransportowaniem i złoiieniem we ws'kazanym miejscu.
Termin wyk.onania: pierwszy etap do dnia
24 grudnia 1958 roku, drugi et.ap ~o dni.a 24
styczni.a 1959 r. i trzeci et.ap do dma 24 lutego 1959 r.
Warunki wykonania: wymieniona ~.awyżej
praca będzie realizowana w trzech etapach
tzn. ;po 1/3 sali z uwagi na zachowanie pozostałych maszyn .aż do uruch~ID;ienia ~o"'.ych
ikrosien automratycznych. WyzeJ wymienione
prace moi:na vrykonyw.ać jedynie w niedzielę.
bliższych informacji udziela
Wszelkich
dzi.ał inwestycji w godzinach od 7.30 do 15.30,
tel. 231-47.
Oferty wskazują.ce dane dotyczące :irzedmiot•1 terminu i warunków wykonam.a zamówl~nl.a a nadto cenę jednostkową i sumę
ogólną o~az okres czasu, pr~ez który oferta
ma wiązać oferenta - nalezy w z;alakowanych ko.pertach z napisem „prz·etarg" nadsyłać poc~tą lub składać w dziale inwestycji

1 oso-

bom prywatnym

PRZETARG NIEOGRANICZONY
termometrów oporowych, ~·latyna za.'kup następujących rejestratorów temperatury do
nowych z iterminem dostawy do 31 grudnia 1958 roku.
:Rejestrator 6 miejscowy zakres

sprzedaży

uspołecznionym

KOMITET ZAKŁADOWY P.Z.P.R.
DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA'.
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nr 288 (3743)

~

- by maluczcy mieli
Ze

też

Mnożą się
Specjalne
'W

powołane

komisje

~ólnych

OZPN

od

szeregu d'Ili uważnie studiują
opracowany
statutu
projekt
przez zarząd PZPN. W nowym
statucie, który ma być pod.stawą działalności PZPN, można
:z.naleźć sz,ereg rzeczy nowych,
podyktowanyc h wymogami ży
znajdujemy
codziennego,
cia
jednak i takie, k.tóre nie za&łu
na podobne określenie.
gują
Dyskusja, jaka się wokół tych
projektów toczy, w\S'kazuje, że
nie łatwo będzie je przefors'<>-

„

cos do powiedzenia

projekty

wynikami swojej pracy podzieli .się z aktywem pi1kai!'skim,
który obradować będzie wyłącz
nie nad tymi &prawami w nadniedzielę.

chodzącą

o

głównie
Chodzi
dwóch para.grafów:

ujęcie

KUPO N
konkursu ,,Dziennika Łódzkiego'' i ŁKS

»Poznajemy mistrzów Polski«
Dzis drukujemy drugi z rzę do redakcji „Dziennika Łódz
du i ostatni kupon konkursu kiego" Piotrkowska 96, III p. z
„Dziennika Łódzkiego" i LKS zazmaczeniem na koper-cie pod nazwą „Poznajemy mi- „Konkurs piłkarski".
Termin nadsyłania kuponów
strzów Polski".
wszystkir.h upływa z c1niem 10 bm.
Po wypelnienlu
rubryk, kupon należy przesiać
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dla znawców hokeja

podziału głosów Mistrz Polski -

na walnym zebraniu PZPN

pierwszy
określa ilość głoQ6ów przyznawaklueza
nych wedlug nowego
poszczególnym okręgom na wal
nym zebraniu PZPN, a drugi dotyczy sprawy samego głosowa
wać,
nia.
osta.tniego
pamięć
Smutna
Rówrueż w Lodzi od dłuższego już czasu specjalna komisja walnego zgr<>madmnia i gorszą,
studiowała/ ce "Łbl'°•kowanie się na.jsiLnie.iLOZPN
zarzadu
u ważnie nade.silany projekt, a szych '°kręgów, głównie Sląska,

8.

Coś

gra ze Spartakiem Moskwa

oddawał przewodniczący

delegacji, natomiast projekt przewidu
je oddawanie głosu pr:zez każhokeja czeka
Zwolenników
Krakowa i Warszawy w !mi~ dego członka delegacji oddzielmila niespodzianka . Otóż w sow
projektoda·wcó
Zdaniem
botę o godz. 18.30 na lodowi„ty mnie, a ja tobie". w wyni- rue.
sim w bali przy ul. Żeromskie
ku którego, wbrew woli w:ięk- ma to być najbardziej demokra
Niegłosowania.
będziemy świadkami niecogo
swści okręgów, zdoła.no pl"Ze- tyczna forma
Aktualny
dr.iennego meczu.
Traimpisza i stety, PZPN zapomina, że wów
fors-0wać sprawę
Górnik spotka
mistrz Polski
Kernp·n ego, d-0wi'°dła, że d-0•tych czas walne zebranie pr·zek.sztal(Moskwa).
się ze Spartakiem
czas<1>wy sta,n r.i:eczy je.st nie do ciłoby się w zebranie delegautrzyma,nia. Ja.kże b<J<Wiem o tów.
Można się zgodzić z tym, iR
interesach
najżyw"Otniejszych
zwycięstwo
pilkars-1\va P-Ol®kiego może decy jeśli wewnątrz delegacji istnied-ować podobna więk57.AJść. Re- je rómica zdań, wówczas o jej
ŁKS
forma d·0<tychmas-0wego strum stanowisku powinna decydować
rzeczy stała się ko.niec7Jnością, więks1zo.ść, a nie sam przewodLea1·ą
niczący. I zdaje się, że takie P<>
ży-ciową.
&
z
bedzie
Prnjekt PZPN dąży do unie- stawienie srprawy
Kos:zyka·rze ŁKS spl'awill miłą
możliw:ienia podobnej majory- punktu widzenia szeroko pojęnajbardziej n'ie.sipodziarnkę odnosząc w meczu
demokracji
zacji zmieniając klucz podziału tej
Egowym cenne ll<Wy•c.ięstw o nad
glooów. Przewiduje on przyzna- słuszne.
Z chwilą, gdy istnieje zastrze- wairszaws.ką Legią 78:60 (37:25).
n ie poszczególnym okręgom pod
SZJczegól1nie dobr:ze łodz.ianie za
stawowej ilości W głosów, oraz żenie, że sprawy natury dyocyw piel"\vs.zej pofo'wie, uzyskt•
clodatkowo po 1 glos:e, za każde plinarneJ· nie mogą być przed- grali
ją.c wyraźną przewagę nad przediruga
100 drużyn biorących u<lz;ał w miotem obrad walnego zgroma- ciwni.kiem, podcza.s gdy
gry miała przebieg wyrów
rozgrywkach misbrzowskich z dz.enia PZPN, nie ma najmniej połowa
1
tym, że liczy się każdą rozpo- szych obaw, żeby mo,glo dojść na ny. Na,ileps1zym zaiwodniki<>m w
okaz,a! się Ma.ciejews1ki, któ
czętą .setkę, a ponadto po 20 do teg.o cz,ego byliśmy świadka- ŁKS
ry q,,dobył 22 pk.t. Rówinież skuglosów za każdy :z.espól I ligi, mi flit ostatnim walnyrI). zebra- teC>ZJn•le gra.ł Skrzecziko•wsiki, 0doniu PZPN. Tym samym gl<A.<o- by1wca 19 pkt.
lO - II ligi itd.
ŁKS padobał sie dziiękl ZJgra111iu
h deWvdaje się, że już w samym 1wanie. pr:ze. z poszc.zegó!nyc
I szybko przeprowadza111y~n alkb d
l
t
t
1
•
cjom.
ne„
ę
z
a
zgo
Jes:
ow
ega
nle
ten
projekt
swoim
z:ał<>Źeniu
Legia grała początko1wo ne•rwoKonferenc,Ja ~ktywu piłkart,ostal dootatecznie przemyślany, zbyt bowiem wysoko punktu ski<;<go ok.ręgu ło?-zki~o obrado wo i to jest jeden z powodów jej
drugiej połowie
będ.zie w niedzielę_, 7 ~m. poraż1ki. Gdy w równowagii.,
je zespoly I i II li"'i w n.r.rów- wacLod.:z
sitaetlicy goście doszli do
o<l 10
~...,.
'O
0
1
prnnl,ty,
utracone
odrobić
się
rali
swi
w
z.
g
·
naniu z ilością glooów przyzna- w
dok01nać.
tego
już
e-dołali
nie
ale
ul.
1:
Nr
Pocztowego
Urzędu
okręgom.
wanych
Najskuteczni·ej ;;zym graczem dru
Mimo przekonywań przedsta- Tuwima .38'. Ona to WYJJ?Wle s1ę
zda~icie.li, PZIPN i GKiKF, nie ZY- za przyJęClem wrnookow Ko- żyny goś.ci był Ps•brokońsiki
22 pkt„ a obok niego Pawbywca
zarządu
Statutowej
m1si1
Sl k'
·
. . la•k - 19 pkt.
.
ąs un
" !ta l on uznam.a w
względnie . wniesie j Diiię. ki temu 2Jwycięstwu ŁKS
02.f'N, który domaga się przyzna LO'.OPN,
wa."lia głosów nie za każdą według ~oJego uznam.a dalsze wy~unął się na 3 mi.ejsce w tabeli.
Rm.
retkę drużyn uczestniczących w popraw·k i.
mistrw.stwach , lecz za 20. Oczy
wiścle okręg śląski pragnie
upiec własną piecizef1, po.siadamo800 drużyn
Po meczu pływa·clkiim drużyn wyła1 c2lni•e żużel. Obok seJ<,cji inne,
jąc bowiem około
js1Jnieją przecież
mistrzo- mlod?Z.ie~owy.ch Lod.zi i Kra.kawa tocyklowej
w
uczestniczących
Związek Ply- a przetle wszystkim g1mnastyczna
Ok·ręg-0wy
Łód11k!
stwach dysponowafby niedopusz wa1Clki
organizuje 7 bm . o godz. i kolarska.
czalnie wielką ilością glooów.
15.30 na pływaJ;ni MDK spotkanie
w sobotę, 6 bm. w loka.lu przy
Bydgoszcz
Lodzi projekt międzyokręgowe
w
ul. Tramwajowej 6 odbędzioe się
Również
sezonu
zakończeni a
uroczystość
PZPN nie znalazł uznania. Jeśli Łódź.
Teig o rodzaj u spotka1nioa p.r.zyczy- sportowego czJon.ków wspomnia•ne
celem jego jest uniemożliwienie nią
się ni·ewątpUwie do pod•nos.z e- go klubu. Na pro·gram uroczys•topowtórzenia starych historii, po nia pcw..ioin1•U naszych mtodych lla- ści złożą s·ię: snrawoz.da•nie, rozdawinien być tak zrn:eniony, że woctników 1 są one do&konałą pro- nie na.gród i dyplomów, pokazy
W gimnas.tyczne, jazda na rolka.eh rz.
by .~labsze okręgi mogły odegrać pqan~
udziaiem najlepszych koJa.rzy tenależną im rolę na walnym zeo•raz część a•rtys.tycZJna.
Mylą się ci, którzy twierdzą, ża go klubu
k<mrl&ja
Toteż
braniu PZPN.
(n)
Tramwajat" pr<>pag uje jedynie i
przyznan~e
o
wnooi
LOZPN
gło
5
p<tdstawQlwych
okręg<Im
sów plus 1 głos doO<lat.kowy za
SWIĘTł.
ka:iide 50 drużyn uczesłmic'Zą,cyob
w mist.l"WiStwach, a ponadto po
1 g!<>sie za zeSIJ>ół I ligi. Nie
'.'
bie'ne się przy tym J>()d uwagę zespołów Il-lig<>wych w
le, b<>wiem naS'za Il liga
M'lmo te ma.ga.zyny poszc-rególnyc h ·pu11ik.lów slkupu
rw.budowa.na i
sztucznie
Wog, Zbi<>r. Prz.em. Su.r. Wtórn..ych - SI\ Już po bnegi
ziomem gry bynajmniej na powypełm·ll<!le, 'llnajd'lie się jesr.w'le miejsce na makulaturę
dobne wyróżnienie nie zastugui S'Z'llla.ty, które do 15 .grudnia br. dosta.rczą uczestnicy
je.
na.s7.ego konlk"'U.!"Su p'()d hasłem „Tdewi'.Wlr na świę·ta.".
I to wydaje się jedynym slus.z
Istnieje '"ięc jesr.icze ok:wja, że za !'i zł (na taką co
nym rozwiązanjem, bowiem slab
najmnliej sumę tr7..eba dosta•rczyć maikula.tury lub s"ll!llat),
sze okręgi będą mialy wówcz.as
będziemy m0<gli upcrzyjemmć
jeśli 1-0s się uśmie<Jhnie prnwo decydowania o sprawaC'h
wieczocy świą.teczne już P'l."ZY wJasnym telewiZ-O'l."Ze. Oook
p'.lk.arstwa polskiego.
„Belwedera" - uczesitinicy ilmnlkursu m0<gą wyl-0sol\va.ć
Druga in:nowacja dotyezy sam. in. ndi-Ooolbiornilk „Woila", rower męs1ki orarz. 10 apamego głosowania. Według dora;tów f&tografi-Omyc h.
tyehczasowego zwyczaju głoo

Spotkanie to budzi duże zafn„
tcresowanie nie tylko zresztlł
w t.odzi, ale i w innych mia•
stach, gdzie znajdują się drużyny hokejowe. Mecz o charaliterze międzynarodowym i to z
drużyny ZSRR oraz
udziałem
mistrza Polski Górnika będzie
nie lada wydarzeniem sportowym.
Począwszy od dziś znajduj;\
się w p1·zedsprzedaży bilety w
Sports-Touriście przy Pl. Komuny Paryskiej 5 oraz w hall
przy ul. Żeromskiego. Ceny biletów są od 8 do 15 zł. W dnill
zawodów nabywać je będzie
(n)
można w kasach hali.
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turnieju hokejowego
w drugim dniu międzynairod.,..
wego turn1ieju hokejawego odbywającego się na Torkacie z e>\;azji święta górniczego - „Bairburki" hokeiści Spartaka (Mo•;.kwa)
pokoinali Dy•namo (Berhn) 6:1.
Dziś o I rruiejsce walczyć więc
będą Spa•l"ta•k z mistrzem Pol.ski
Górnlikiem.

* * *

W kolejnym meczu rozegral1ym
w Ain.glii hoke,jowa reprezentacja
Moskwy oclnio1sła .zwycię.stwo nad
zespołem Edynburg Royals 10:3.

I o- d z ki e

CZWARTEK, 4 GRUDNIA
15.10 Koncerl
Reprezenta•cyjnego Chóru Górnl.ków z Siemiam01Wic. 15.30 Dla dziept.
s~owno-muzy"zm a
i>ud.
ci
„Spiewamy p+ose1nki i bawimy się
przy muzyce". 16.00 Popo!oondowy
koncert muzyki .rac!JZJlec!<ie.i. 16.4~
„Pr:oe·cliw .7ldrad:oie - KPP w obro
nie nioepodległG>Ścl". 17.05 (Ł) „czy
rehabilita.cja?" - al'tykul red. Jana Koło.ct:oieja. 17.20 (Ł) Koncert
ży-ozeń. 18.00 (Ł) Łócló!Jki dzieorn L!t
raidi-O'wy. 18.20 Wiaidamości. 18.25
A·udycja aktualna. 18.35 Muzyka i
a1ktua:Jhoś·ci. 19.00 Pdosenki gómt15.00 Wiadomości.

* "' *
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TELEW IZOR NA
Już 1y lko

2: niem Leckiego przełożyła
IZABELLA DĄMBSKA

(16)

Edel. Spojrzał na mnie. - To było tuż
przed szturmem. Ca.la grupa czekała na mnie,
żebym wyskoczył z okopów. Stali na lewo i na
prawo ode mnie i gapili się na mnie - a ja
nie moglem się po prostu ruszyć. Dopiero iaZa mną, chłop
kiś feldfe'bel zawoła!: „Jazda!
Wtedy dopiero wylazłem. Feldfebel
cy". padł, a ja przez cały czas powtarzałem sobie.
na.
że to moja wi1
- To wracaj do domu. Powiem Haiowi, te
nąl

zachorowałeś.
- To się nie

Byli' razem w obozie p<>d Prodwano, nueisconie =idziecie na żadnej mapie
Tam dotrwali aż do zwycięstwa
Rosjam, kiedy ra:nnych jeńców rozesłano do domów. Chłopiec stracil lewą rękę. Dobrnęli aż
do linii demarkacyjne j. Przepłynęli obaj Elbę,
lecz po drugiej stronie zaczęto do nich strzelać
i Wotjekowi coś się dostało. Zdołał się tylko
doczołgać do brzegu. Tę fotografie ch1oP1eC wyciągnął zmarłemu z kieszeni. Wotjek poda·ł mu
swój adres, a.le chłopak go zapomniał. Biegał
caly dzień po mieście nim natrafi! na nasze
mieszkanie. Powiedzieliśmy mu od razu, że taka wiadomość, to dla Wotjekowej śmierć . Nie
pO'Wiedzieliśmy jej am słowa. Chcieliśmy chlapa.ka zostawić u siebie, ale spieszył się do jakiejś dziewczyny, z którą był zaręczony. Potem jednaik wrócił. O dziewczynie nie wspomniał ani słowa, ale nie chciał też słyszeć. żeb:v
u !!las zostać.
Myślałem o tym wszystkim, k;fedy btmęliśmy
przez kałuże. Czy postąpiliśmv dobrze - nie

wości, której
na świecie.

miałem pojęcia.

Do śluzy pozostawało jeszcze kilkaset metrów. Edel chwilę się zat.rzymal, a gdy sie z
nim zrównałem szliśmy dalej obok siebie. BaJOra się skończyły. Jak daleko mogl~śmy _okiem
sięgnąć, na autostradzie rne bvło w1dac za.dnie.
i;:o poJazdu.
_.. .Jaikoś mi jest dziwnie - ode?JWa.l się Edel.
~ Może jesteś chory?
,... Nie. p'o prostu„. boję się, Robet"ciP~
...... Dziwny jesteś.
..... Raz już przeżylem coś podobnego """' ciąi;?-

da zrobić, Robercie,
- Wszystko da się zrobić.
- Jeżeli przyjmuję od niego protezę, to muszę być konsekwenlny ,
- E.„ !llie bajdurz!
~ Mam przecie jes:wze trochę uczciwości ..,.
rzekł Edel.
- No, to wobec tego musisz wziąć w tej
sprawie udział.
Szliśmy teraz po mokrym asfalcie. Od śluzy
dzielilo na.s jeszcze okolo stu metrów. Plasko
stironach
ciągnęły się pola po obu
i gła.dko
autostrady. Możma było s1ęg.nąć wz:rnkiem a9.:
po horyront. Gdzieś daleko, polną drogą jechał
jakiś chłop na wozie.
W milczeniu szliśmy naprzód. Kiedyśmy doszli do balustrady mostu nad śluzą, ujrz.eliśmy,
że jest o:na zalana. Woda stala tak wysoko, że
zupelmie nie było wi·dać tamy. Na dole, opa.rty
o słuri stal jakiś człowiek. To byt Hai. za,cuiliśmy zsuwać się po śliskim i spadzi1stym stoku.
- Ależ, wy idziecie spacerkiem. ja.k muzykanci - zawołał Ha.i. - I ciągle śliczmie środ
kiem autostrady, żeby was ka<idy mógł zobaczyć.

-

Nikt na.s nie widział - zaprotes.towałem.
Owszem, widział.
Kto?
No, na przykład ja was widziałem.
No, więc o co chodzi, gadaj - spytatl: Edel.
Czy widzl.ic:ie tam na górze most z balu-

stradą?
- Oczywiścle!

-

No

południu

Dzisiaj po
oświa.dozyl Hai. więc! przejeroża! a.merybędzie tamtędy

O ile ddbrze cię zrozumiiałem - powiedzia- w samochodzie ma siedzieć tylko jedsn
ofioer. A szofer? A może jeszcze dwóch, albo
trzech ludzi?
Ha.i spojrzal na mnie.
- Nie sąd.ze. Tylko jeden. I szofer.
- No, a dalej?
- Co dalej?
- Co się z nimi sumie? -.. spytałem.
- To już mój interes.
- Wolałbym wiedzieć coś więcej.
zaHai pochylił się, zerwał >:!alązkę trawy
czął ja rwać na male kawałki.
- Sk!!'aść kilka s·krzY1I1ek papierosów każdy
potrafi - powiedział. -;- Dzii·sia.j chcę dowieść,
że potrafie coś więcej. Dzisiaj zabiie ofic'9ra.
- Komiiiczne - powiedziałem. wpatrując sie
w nieJ:?o. - Po1nieważ sam sobie wyda·iesz się
pluJ:?awy, musi teraz jakiś człowiek po prostu .. ,
A uoniżej oficerskiej ralilgi nie wystarnZY?
Hai rzuc_il resztę tra.wy na ziemię.
- My sie rnzumiemy - powi-edz,ia!.
Sizlo
powiedziałem.
~ Oczywiście
by właściwie ieiszcze tylko o jec1no.
- Mialll<YWicie?
- Czy w powrotnej drodze poleciłby~ nam
iść a.uto.stradą, czv może lepiej nrzez pola?
Spo,irz.ałem na Edela i zoba,czylem. że pa.trzv
na mnie. Usta miał otwt-rte. Język porus.zal sie
wev.mątrz nad bezzębnymi dz.iąslami.
-

łem

11

krofonem''.

22.0Q W liadt.)moścJ. 22.05

Uniwersytet Ra22.45
22.25 Muzyka ta.n.
diowy.
Audycja loibe.ra,"ka z cyklu „Deblu

Międzynat·ocJowy

10 dni...

kai'1ski samochód. Będzie w nim siec',.zial tylko
jeden oficer. To wszystko!
Zacząłem uważniej przyglądać się mostowi.
Był .krótki, a łożysko śluzy było wia&ciwie wą
skim ro·wem. Każda ze stron autostrady miała
swój własny most. Między nimi, na dzielącym
je pasmie lą,ki - :n.ie było nic.
- I co dalej? - zapyta.I Edel.
- Dokład:nie na samym moście samochód będzie miał wypadek.
Z daleka rozległ się lel"ki szum. Myśleliśmy,
że to jai@iś samochód jedzie autostradą, a.le spojrzawszy w górę, przekonaliśmy się, że to byl
samolot. Nadlatywał od miasta i huczeinie mof,orów stawa.t o się glośniejs.ze . Zadar1i&my glotuż naJd na•szymi
prz.elatywał
wy w górę głowami.

pie~111ia·rskie •
·CZ·e . 19.15 „Rondo
19.50 Wiązanka melodii filmowych.
20.00 „·Z •kiraju I ze świata". 20.27
Kronika spo·rtowa. 21.00 Gra se·k.stet PR. 21.30 „Dyskusja p·rzed mi-

•

I

dz·ień

Drugi

0

10,

Górnłk

ty pdsarskie 11 • 23.0J ,.RO·?.'nnowa

domości.

TELEWIZJA

l

Czwartek, 4 grud.nia.
16.fiO Program dla dzieci starszych „Królowa Sniegu" - film
prod. r-adz. wg bajki Ch. Andersena (W). 18.00 „Na!>la Agniesl'Jl<a,"
18.20 Stu<lencki Teatr Saty(W).
,ryczmy (W). 19.10 Dziennik telewizyj1nv (W). 19.40 Film krótkometrażowy (L). 19.50 Wie.t ka rewia z
okazj•i „Dnia Górni.ka" (K).

- Każda droga będzie dobra - odrzekł. _..
W tym przypadku byłoby dla lnnie wszystko
jedno.
- Wszystko?
- Każda przyjaźń polega na wzajemności.
- Ach, słusZJ!lie :- powJedzialem i odwróciPrzepraszam cię, ale zapomniałem
łem się. o tym.
- Ile jeszcze potrzebujeStZ czasu, żeby s1e
namyślić?

- odrzekłem. - Co
farnymi mniej podoba w tym
to owo miejsce na górze. Czekamy na szosie, jak n.a scen.ie, gdzie l'.<JJS każdy
I
mu.si widzieć.
Edel wa,m nogą w Imwail zlepionej zlem!,
rozbijając go z wściekłością na małe kawahlci.
- O czymś tak.im zawsze w życiu ma,rzylem
...... pow1edziat
Buty mi.al oblepione mokrą ziemią. Zaczął i!\
starannie ze~krobywać.
Hai wsunął obie .ręce w kieszenie spod.nl..
- Dacie mi dokończyć? - rz.apytal.
- Wiec gadaj dalej!
Hai wzruszył ;ramionami.
- Wiem dolkl:aid1nie. kiedy samochód będziP
przejeżdżał. To właśnie najtrudniejsze ze wszystkiego. Musi jednak zatrzymać sie przy stacji
ben1zyno~vej. Zawsz,e to robi. Wtedy ma.~yni
sta, mój człowiek, uwJąże z tylu wozu - tio
lewej stronie chustkę . Podc<za~ jazdy chustka
będzie :fruwała i po tym poznamy. że to tein,
Spoglądałem wzdłuż skarpy autostrady. Zbie•
gala Jagodnym lukiem w naszą st'I'ooę. Z ocldali rozległ sie znowu cichy cdgłos motoru,
Tym razem bylo to naprawdę na autostradzie.
Miast<>
Słychać go bylo od strony północnej.
leżało na południe od nas.
- Zejdźmy troohę w dól - powiedział Ha~. ~
Nie ma potrzeby. żeby nas tu ktoś widział,
Przeszliśmy kilka k'1'oków, aż do lwtJij:ny.
Drąg, 111a którym wisiał nawó-z do wys:uszenia.
z:ios!aniał nam widok. Z nawozu skapywała wopo::-ozstawiane byly dookoła.
da. Takie drągi
'l wszędzie na ziemi lśniły male strumyczki•
Bi.egły do śluzy albo wsiąkały po drodze Vł
(C. d. n.>
ziemię.
ml

Wcale nie

potrzel:>uję

się między
całym imteresie,

Dział spoJec'Zt'O204 • 75
z wszystkimi dztałami. Telefony bezpośrednie: Red. naczelny 32lMi4. Sekr. odpow 2ss-oo,
.-edaguJe kolegium. Redakcja 1 Administracja - Łódt, Piotrkowska 96. Centrala 293-00, łączy
·wewn. so. czynne
Red. nocna 279-/6. - Biuro OgłoS'Zeń 311-50,
sportowy 208-95. Dzlal listów I koresp. 303-04.
_
Łódź
PKO
ekonom. 2.J-32• Dział miejski 341-10, 337.47, 343-80 Dział kulturalny 223-05. "Jzlał
kon·:.o
17,
Roosevelta
ul.
7 6_579 Prenume•
pocztowe, listonosze oraz PUP!K „Ruch", Łód:f,
do 15 .30, sobota do 13. 30 . _ Prenumerata miesięcznie zł 12.50. Prenui..erati: przyjmują placówki
„Ruch" Wa.rszawa, Ul. Wilcza 46, konte PKO t-s-iooo 24 · Wydaje•· Wydawnictwo
PKWZ
przyjmuje
wpłaty
l
Zamówienia
210.
z.I
rocz:rue
105,
zł
pótroezn.le
52.50,
u
kwartalnie
wynosi:
rata za granice
Prasowe „Prasa Łódzka".

I DZIENNIK J,óP.ZKl m: 288
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dziejach muzyki" - audycja slow
•no-muzyc:z,na. 23.50 Osta·ónie wia-

