od 500 do 4.500 zł * W Watykanie dużo nowego * Sen* Grzywny
...-;1 • sacyjne meldunki z Paryża i Los Angeles * P1zed Sylwestrem * Kuligiem >> 100 lat<< na peronie
..• sport„.

I

ć.

m~rze
Oplata poczto •a

niszczona

przez leśne ost~py

•

*

Prawo pięści

*

Sport„. sport

dworc a katowi ckiego

żegnało

ryczałtem

.

Cena
50 gr

Wydanie A
Łódź, piątek
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Rozmowy handlowe
Polska-CSR
w

WARSZAWA (PAP). - 4 bm.
godzinach porannych przy-

rządowa

WI.

opuszc zaiqce go Śląsk

KATOWICE (PAP). - I se-kretarz KC PZPR Władysław
Gomułka, który na zaproszenie
górników przybył w środę na
Slą.sk, w dniu święta górniczezałogi
go 4 bm. odwiedzi!
jubilatów:
dwóch zakładów kopalni rud y cynku i olowiu
(obchodzącej
Biał y "
.. O rzeł
ko palni
·100-lecie i.&tn~enia) i
„Kazim'.erz - Juliusz:'
węgla
(75-lecJe ). W tym samym dniu
spotkał się z aktywem zakła
„Stre·m",
chemicznych
dów
gaz.e w latach 20-tych, jako

z obrad genew
~~i~laczp~~~~~ z~~~r!~~!~~~
Pte
USUn·I
C.IQWQ
pS'
'f
'f
Rozbieżności - Cz
~ca~~n~~~~i. w
Wladyslaw

Spec .1alna grupa redagu1"e

układ

o zaprze stan1• u do s' w•. ad cze n" nukle arnych

Gomułkę

k ierownik Wydziału Ekonomiczne go KC PZPR Józef Olszewski.
odNa dworcu katowickim
j eżd żających do War.szawy goś
ci żegnali: sekretarz KC PZPR
I .sekretarz KW PZPR w Katow icach Edward Gierek, prz.ewodn iczący Prezydium WRN w
Ryszard NieszpoKatowicac h
rek, m in ister g órnictwa i energe tyki Franciszek Waniolka.
Gomułka
Kiedy WJ.adystaw
wcho dził do wagonu, podr óżni
oczekujący poci ąg u na peronie,
odś piewali mu tradycyjne „Sto
lat" .

rewolucyjnej

Gomułka

był

wszystkich
we
przyjmowany
tych zakladach niezmiernie 61.•:decznie.

Wie·KATOWICE (PAP). dieb yla do Warszawy
opuścili S!ąsk
czorem 4 bm.
Republiki Czechosłolegacja
kierownictwa
e
koilf~- przedstawiciel
NOWY JORK. - w piątek w je~Rad Y
·
Ostatnie JJ-O&ie<lzenie
. ·
GENEWA (PAP). _ Spe·cJ"a.\rny Fakt, że strona radziecka
partii, którzy uczestn:czyh w dnej z największych sal koncerto
wack l CJ z W1C€prezesem
„barburkoh
uroczystoociac
zapob:cgania
Nowego Jar ku Car negJe Hail
sprawie
wych
w
ren<'ji
że
uz.naly,
ńska
angloameryka
Ministrów Ludnillą Jankovco- wysl_annik PAP red. Janina Pa-'
Mal·
nie wycha - członkowie Biura Po- odbędzie się koncert Witolda
napa&-.:i
nadszedł już właściwy moment niespodziewan ej
wllk1ewicz donosi:
cużyi\.slk ieg.o. Na pr ogr am koncervą na czele.
.sekreI
:
PZPR
tu złożą się utwory Brahmsa, Pro
grupy robo- przynic.slo natomiast ważnyc'h l itycznego KC
w czasie pobytu w PolS<Ce Robocz?. atmosfera obr;;id. w dla powolal!lia takiej wskazówką
Władysław koilewa, Debussy'eg-0,
Chopina,
. sytua- 1arz KC PZPR d t h
wyraźną
d e legacja czechosłowacka prze- sprawie wstrzymania dosw1ad- ozej jest
0
IgnaCRZZ
przew.
i
Gomulka
Rachman inowa.
c.za.sowe3
yc
w
zmian
'
.
.
.
.
.
.
'
.
kil!rn
od
jaką
ych.
m
nuklea.
cze11
rozpoczęte
rolrnwania
p rowadzi
.sekretarz
MOSKWA. - W czwartek zostaLoga-Sowiń·ski,
cy
w ma ju br. na te mat 5-letniej dni wyraźnie wyczuwa się w ku ze rozbieznosci, Jakie utrzymywa cji.
ła tu podpisana a-adziecko-jaq>o1\I KC PZPR Jerzy Albrecht oraz ska
umowa handlawa ·n a 1959 !' Otk.
umowy h a nd lo we j mic;dzy Pol- luarach konferencji, znalazła wy ly się jeszcz.e co do zasadniczej
uklaRadzieClki dostarczać
Zw.i ązek
Fką a Cze cho.slowacją na lata raz - jak zawiadamia o tym o~ linii pierwszych artykulów
Japonii węgla, nafty, róż
będzie
w znacznym stopniu
In61-1965. W wyniku tych ro- lic_plny .. komurnkat - w decyZJl du zostaly
'
rl
Ł'
tech.niczmego i inspr:zetu
nego
[I
.
'
delegacJ1 trzech mocarstw aiomo
lli:I O Z
ionifC „nfa U
nvch art 0-kul&w. Japomia eks<porkowań spcxlziew.3 ne jest podpi ~ wych o ut.woneniu specjalnej usunię_te.
do ZSRR statki,
ie
v
będ.
tować
s an ie pr zez delegacje obydwu grupy, której zada.n.i.em ma być
dla przemysłu
siprzęt techniczmy
Jak się \\rydaje, kompromisow a
krajów proto ko lu, który stanie reda[;owanie tek.stów poszczegól postawa wykazywana st.ale przez
chemi•czneg·o, spażywczego i polisi ę podstawą d 0 zawarcia umo- nych a.rtykułów układu o zaprze stronę radziecką zac7y!l1a rówgraficznego oraz wyroby walcowane i Inne to:wary.
v.ry handlowej na okres p1ęcio- stanL1 doświadczeń z bronią w0 nież zmuszać do pewmej elasty) dorową i atomową.
- 1tzeczni1k lzraełsk,le
lecia .
czmości obu partnerów anglosas
Nowoskonstru owana ma.szyna goLONDYN.
Spraw Zagrall!Cl?J
kich. Wskazywalby na to fragprof. nychM.i.niSlter.stwa
projektu
przędzalnicza
oświ adczył, że generał Horn,
ment c11wartkowego komunikatu,
Bor yńca oznacza według je go szef Kamisji Rozejmowe.i ONZ w
w
o przedłożeniu przez
mówiący
ataku" gazowe- Palesty nie, przyrze:kl P-Odiąć odNad miastem unosi s:ię cha- .s.Jów „ko.:iiec
delegata USA projektu dwóch
powiednie kl'C>k1 w 2lwią.nku :z zaeszkańców.
mi
na
go
których
Przya.r tylrn!ów ukJ.a.du, z
rakterystyczny zapa ch.
ta rgi.em, ja1k i wybuchł na granicy
chemicznym
zobowiązarnia
do-tyczy
audytorium
W
pierwszy
iz,riaels1k o-syryj s.kiej.
biera na sile swz.ególnie w
P rzectstawi.c!elstw·o
próbnych
I\:AJR.
sic; do zaprzestania
imama Omanu w Kairze opublieksplozji jądrowych, drugi zaś
sbwierdzają
ia·dczen.ie
oow
kowało
wspólp.racy z organizacją kontroce, że do Omanu przyb yło 1.150
li. Artykuły te przedstawione zo
w
spadochroniarz y brytyjskich
staly jalrn nowa wersja poprzed
celu w~ęcia udviału w przygotoChicago,
w
zkoly
s
niego amerykai'lskie go projektu
NOWY JORK (PAP). - Jak go pożaru
wywanej ofensywie wojstk b r yt:1-J·
ski{!h prZ<l'CiWlko patriotom oma1'1nowojor&ki kore.spon- k tóry o:;lryl żalobą cale .spo- artykułu pi erw&zego, który poda je
łączył
skim.
dowiadujemy
<ient PAP, w c zasie tragicZJJe- łeczeństwo amerykańs~ie, zgi- jak się
Agencja Tanjug
BELGRAD. Jak w iadomo, obie te kwestie razem w postaci
nęlo 100 osób.
następujący k-0nw.opubl.ikawała
trag;czny pożar wywolany zo- szeregu postanowień zaw<fftych
<>stt>j u w ·Port
Pooo~s
flti(fl t-:
.st.al nieumyślnym podpa!en:em w paragrafach tego artykułu.
Saidzie S bm. prezydent Jugosła·
przez jednego z uc.zśmieci
wii Tito spotka s ię z prem ie.rem
Uwaga delegata radzieckie go
ZRA Naserem. PceEy-dent 'fito :r;
niów.
sp,;;ten
w
że
Carapkina,
małżon·ką będą gośćmi na kolacji.
szkola parafialna
Katoli-cka
w jednym
J któ.rą prezydent Na&Ser wyda w
przy kościele Matki Boskiej sób można by ująć
Poet Said.zie.
w wielopunktow ym artykule cały
LONDYN (PAP). Jak donosi z Anielskiej polożona byla
Brazylii Agen cja Reutera, miasto dz'elnicy Chicago zamieszkale.i ·układ oraz re mimo wszelki~;i
udzieloConinde padło ofia rą napa ś ci tiu
Polaków i uczęs z us tępstw i gwarancj i
mu głodnych chłopów, 4.ooo osób przez wielu
nych przez Zwią.7.ek Radzied;;i,
z północno-wschodnich obszarów cza Io do niej wiele dzieci pol- strona
zachowuje
zachodnia
Br'.'-zylii, które od dwóch łat gło skich. Ti·agiczny pożar szkoly
duJ.e wskutelc posuchy, wtargnęło dotknął
szczególnie nadal calko~c: e sztywne stawłaśnie
widocz:nie
sklon:la
do miasta i poczęło rabować skle
chicagowską . nowisko,
Polonię
py, domy mieszkalne oraz straga- ciężko
ZjednoJak wynika re wstępnych in- przedstawiciel a Stanów
ny na i·ynku.
pewnej
Urząd
BERLIN (PAP).
Burmistrz Caninde zwrócił się formacji . w czasie pożaru szko- cwnych do poe<zynienia
W każ
Prasowy pl'zy prem'erze ko!l)udo władz z prośbą o przysłanie po ły zginęło 25 dzieci pol.Sk.ich w n:ewielkej kon<!'e&ji.
Prof. dr Ata.11azy Boryn!ec objaśnia zasady działania przędzar
wojsk federalnych celem wieku od 7 do 13 lat, a 11 od- dym bądź razie optymistyczne
slłkliw
ki lewarowej I sekretarzowi liL PZPR - Michalinie T:;itarkówlikuje, iż prem:er NRD podjąl
wzmocnienia miejscowej policji,
ame;zynie-Majkowski ej. Głównym elementem maszyny jest lewar, 1rozmowy w sprawie utworzenia
nast.awJenie senatora
W
obrażenia .
ciężkie
nioslo
uniemożliwia
z
I
rady
dać
przędzące
sobie
któr a nie może
który hydraulicznie zamyka punkty
który
ka11skie.go Humphreya,
nowego rządu.
całej Polonii chka.g ow1Skiej patłumem głodnych.
gazom wydostawanie si<: na zewnątrz.
Przyjmując m'sję utworzenia
Foto: W. Kra.s ka
przygnębienie. po rozmowie z Chru.szezowem
nuje ogromne
pozytywna
nadz;ei
wyraz
ciał
mu przez
powie;:-zoną
rządu
zidentyfikowa no
Do tej pory
skomplilmwan e pr:rewodnloząoogo Iz.by Ludopadają
ne wyniki k-O"nferencji , znajduje c!epte dni. Łodzi.anie mówią:] PL
zwloki 20 dzieci..
w kuluaracli. Widze w. Powiedzmy ściślej - ISlformulowania referatu, rysu- wej NRD, dr D'.eck.manna. p!'eodbędzie się po- również oddżw'ęk
W piątek
nek ma.szyny nabiera znaczenia mier Grotewohl
wyraził naZaklady Wlókie:n Sztucznych.
grzeb ofiar tragicznego pożaru. Palacu Narodów.
naulrnwcy z w trakcie objaśnień profe.sora. dzieję, iż wkrótC€ będz ie mógł
Od wielu lat
t t
.
A
prowaprzedłożyć odpowiednie p;:opoPolit,echnikL Łódzkiej
. 0 1o 1 pro 0 ·YP i:iaszyny zycje.
poświęcone zadzili badania
BERLIN (PAP). - W czwarunieszkodliwie ni.a za1;istalowany przed szescrn tygadn:ieniu
tek przy b ył do Berlina specjalgazów przędzalniczych powsta- goa111am1 w. 1:omaszowsk1ch Zan ym sa molote m amerykań15kie
ją.cych przy wytwa r zaniu włók- kladach Wlok1en Sztucznych.
go lotn ictwa wojskowego kancNowa „przędzarka lewarowa"
(wi.skozowego) .
na sztucznego
przewodJako
Adenauer.
lerz
specjalnym
na
Bory- zmontowana
Anasla:cy
dr
P1'l>fes~
wlączyć
on
ma
CDU
n ic zący
czterech
pośród
tą sprawą podwyższeniu
Sitę
mowa.l
i
za..
niec
przedwybordo k a mpanii
się
przędzarek starego tyinnych
1938,
r.
oo
Pozachodnim.:e
czej w Be rlin
LONDYN (PAP). Inżynl,erow1e
\
mi)gl przeds.tawió pu, jest w tej chwili obiektem
WC11Joca.j
n adto przep ~owadzi rozmowy z
uczestników radLostacjl Agencji Reutera p.od
(PAP). 4 bm., 27 oficerami, przebywall on! przed wyni1ki
WARSZAWA
ba.dań w<rb« zaintere.sowan ia
S\\'"<>ich
władza mi miejskimi zachodnie- dzień procesu Ericha Kocha uply- wycofaniem się A.rmii Radzieckiej
Londynem odebrsli w czwa1·tek
posiedzenia naukowego. którzy na
ozęsto<bli w-ości 20 megacykJl sypozostają licznie zgromadzonyc h naulkowgo Be rl ina.
przesłuchiwaniu w obozach jenlecl,ich
nął na dalszym
władz przybyli obejrzeć ją w działa ginały radiowe nieznanego pocho
i
pned®tawiciel
~ów,
radziecką.
administracją
pod
cych
dcmokraz
przybyłego
Adena uer powróci do Bonn świadka
woteraz
.s·ię
dzenia.
W rejonie Katynia świadek zna parlyjnych i miejski,c h na C'T.e- niu. Gromadzą
Paula
tycznej części Berlina
p r zy puszc zalnie w sobotę.
Cza.s trwania ~yg:nałów wynosu
l{L PZPR kól ma.szyny, słuchając objaś
Bredlowa, któremu zadawall py- lazł się po raz drugi w okresie,
Agencja DPA podaje, że w tania sąd, strony i sam oskarżo- w którym Goebbels rozpętał „kam le z I .sekretarrem
sekundy. Seria ta.ieminiiczych
4
będą
j- n i eń. oglądając przędzę,
'kawną-Ma.
t
Tata.
Miehaliną
świergotliwych „biip-bilp" powta
do Berlina ny.
pr.zybędz'.e
panię katyńską". Wtedy świadelc,
pią tek
cą jej produktem.
ro.
RN
Prez.
p.rzew.
Słyszal
i
lmwską
C'> 55 sekund.
w
się
rzala
zwłolt
ekshumowanie
widząc
z krótką wi zytą minister s praw Obrona zadała świadkowi wiele
so .Lo-dci:i
ność była dob•·a.
E. Kaźmierczakiem
pytań zmierzających do zachwia- polskich mundurach, skojarzy!
zagranicznych von Brentano.
przędzar
częstotliwoś
nową
sygnały
Wypróbować
wtorek
!uWe
tymi
z
dyrektorem generalnym
nia jego zer.nań złożonych po- bie fakt zetlmięcia się
oraz
ci 20 megacykli odebrała stacja
wkroczeniu wojsk
przedniego dnia, a dot;vczą~ych dźm i już po
Chemic'nllego kę można było tylko pr7RZ pod- kontroli
rad iowej z.aikładów rakiew 1941 r. z treśc i ą Min. P.rzemy.<:łu
treści podsłuchanych przez niego niemieckich
łączenie jej do normalnego tol'\f,iernikiem.
tawych J„ockheed w Kalifo.rnil.
hitlerow
kampanii
rozmów, które prowadził w 19U r. prowokacyjnej
ku produkcyjnego. Ryzyk0 o- Amerykanie o rzekli , iż s y gn a ły te
przę
że
syc~tem
y
przekonania,
do
Dotychczasow
doszedł
I
sklej
„Heeącym
głównodowodz
Iioch z
Mimo pewnych pochodzą z jakiegoś sztucznego
placilo się.
rc ~ ':'ruppe Mitte" feldmarszałkiem polscy jeńcy zostali zamordowani dzen!a włókna wiskozowego był
obiektu. poruszającego się w prze
von Bockiem oraz z jednym z ge- przez hitlerowców.
z wynierozłącznie związany
stmeonl ko:11mic1mej.
(Dalszy ciąg na str. 2)
w związlm z tym fragmentem dzielaniem s'ę szkodliwych ganerałów - S!lefem służby transzeznań świadka, Roch zaprotesto
portowej.
dwusiarczku węgla i
Obrona stal'ala sle też podważyć wal przeciw ich treści „w Imię zów własnego oraz żołnierzy 1 siarkowodoru. Np. LZWS przy
honoru
powiezeznania świadka, · który
Zresztą produkcji 13 ·tys. ton wlók:na
LONDYN (PAP). W cziwartelt d:olał, że na własne oczy widział narodu niemieckiego".
także I wobec Innych podanych wydzielały
ton
rocznie 2300
Zga·omadzenie Terytorialne Daho- jak Koch w końcu marca lub na przez
Itoch
faktów
świadlta
osobiś.
r
mej u - kolonii wchodzącej w początku kwietnia 1945
20 Po stosując swoją dotychczasową me dwusiarczku, oo stanowi dzienegzekucji
w
udział
brał
cie
zachod
skład Francuskiej Afryki
w miejscowości Neuhauser todę obrony - wszystkiemu za- nie 7 ton.
n iej, proklamowało kraj repubLI- laków
W wie przed trzema miesiącami
NOWY JORK (PAP). obok Pilan. Mimo gradu pytań,
zniesdony
stan wy- ~al w Kolumbii
świadek spokojnie I rzeczowo pod przecza.
ogloszono
Kolumbii
ką .
pytanie
na
:Rredlow
Na specjalnej sesji w Porto No- trzymywat w całej rozciągłości Swiadek
który trwat
z pr'1bą stan wyjątkowy,
jątkowy · w zwiąZilm
inlwłasnej
z
iż
stwierdził,
stron
zeznania.
vo - 9t11licy Dahomeju Zgroma- swoje poprzednie
Jak przez 9 lat. W po&zczególnyc h
dać świadeetwo
obalenia obecnego rządu.
dzenie post anow·iło, że republi1ka w dalszym ciągu roo:praw:v śwta cjatywy, chcąc
podaje Agencja Reutera, w częściach kraju trwały jednak
cztonkowsk1m dek Paul Rredlow przytoczył cie- pr::iwdzie, wysłał do władz polkr aj e m
bęct.z i e
kawe fakty, rzucające światło na skich oświadczenie o faktach, któ ma być tematem
spi-.sek ten miat być zamieS7..a- nadal zamiaszki, w llwiązku z
wspólnoty :llrancuskiej.
Nie miał nato
Dahomej ieży nad Zatoką Gwi- zbrodnię katyńską. stwierdził on re byly mu znane.zamiaru
dykta tor Kolumbii, czym w pięci u prowincjach Kony były
stawać
NłTO
nej ską. Liczba miesz.kańców prze mianowicie, że oddział Wehrmach miast pierwotnie
który niedawno lumbii stan wyjątkowy ob-Owi<\•
Pinilla,
Rojas
a
świadek,
jako
sądem
przed
japrzybył
tu, w którym służył,
krac:i,a 1,5 m1llona.
powrócił do kraju z Hiszpanii. zywal w dalszym ciągu_
Rzeczdopiero
(PAP).
Warszawy
do
WASZYNGTON
przybył
wybupo
pierwszych
z
Jeden
ko
,repu.blik!
W dniu narodzin nowej
jego osobistego >ta nik Departamentu Stanu USA, Zostat on are&ztowany wraz z
w dahomejskim porcie Cotonou chu wojny - niemiecko-radz iec- wówczas, gdy
w
oświadczył
p_olskie Wia- Lincoln White,
Dyktatura Roja&a Pin.illi 2l0wybuchł straj1k dokerów, robotni- klej w o.k ollce Katynia. w ty_m wiennictwa zażądały
wiaczorem, ze moźna synem i grupą swych najbliż
, któ czwartek
ków tranS>po•rtowych, pracowni- czasie świadek sam wlclzlal duże dze wymiaru sprawiedliwości
szych wspólpracown ·ików. Wszy- stała obalona w maju 1957 N)..
konferencji
na
Iż
pośred.nl
przypuszczac,
za
to
o
się
ków handlu li urzędników. Zwią- grupy polskich oficerów, którzy re zwróciły NltD.
paktu północno-atlantyckiego w scy oni zo.staną prawdopodob- ku drogą puczu wojskowego,
zek iZa•wodcxwy "robobników c7.aJ·- na polecenie władz hitlerowskich ctwem władz
przerwę do dnia Paryż~ (w?'znaczonej na J!Ołowę n ;e deportowani . W stolicy Ko- Już w kilka miesięcy później
nej Atryk1 pral<lamowal go na kopali jakieś rowy, a o których Sąd zarządził tym
panowal wykryto .spisek mający na. oelu
Bogocie
P\'uł
świadek
grudma) so.1uszmcy ~achodn1 omó- lumbii _
zma.k pi·otes.tu przeciwko polityce świadkowi mówili koledzy, że są 5 bm. W dniu
„
.
.
ciągu odpo- wlą s!)rawę ewentualnego spotka-i
w l ~dz Dahomeju. Ru.eh w porciej to rowy do zakładania w nich ka- Bredlow w dalszym
ponowne przywr~ wla.ciz;f
spokoJ.
wieczorem
wcrora.i
ullzwem
:r;
o&kar- nia wlelk:ieJ cr.wói;ki
1 w mies C'ie zamarl. S~rajk ma po bli i przewodów telefonicznych. wiadać będzie na pytania
:zalecl- PiDilli.
że
przypomnieć,
.Warto
1tron.
z,s_a~
•.Jak :wyni~ il cfOZlllÓ.1t a łfm.1 żonego 1 ewe.ntuabll•
iillwa~ ja'ey_ ~

il

k

Jeszcze o tragedii

aazowean "

Przędzarka
zdała egzamin

Chicago

lewarowa

25 dzie ci pols kich
zginęło

w pożarze szkoły

In az1a

głodnych

Grotewohl tworzy
nowy

rząd

Atienauer przybył
do zach. Berlina

Z procesu Ericha Kocha

Dalszy ciqg
byłego

żołnierza

Taiemnicze sygnały
z Kosmosu

zeznań

Wehrm achtu

Dahom ej-

członkiem

•'

wspólnoty francuskiej

Stan

------ --- .·-- -

Spotkanie li-eh
obrad

wyjątkowy

w Kolumbii

-

**

cy
w

w
ei
K

8 bm-sejm
chemików
Trzęsienie

WARSZAWA (PAP). - 8 1zm,
w S3.li Kongre.;;owej PKiN w
Warszawie odbędZ:e się w:elka

ziem i

w Sienie

krajowa narn<la przemysłu cheWeźm:e w niej um!czne,go.
dzi.al 1.2-0{) pr.zedstawiC:eli w&zystkkh zakładów pro<lu..'i:cyjnych,
bud.owiano prreds!ęb'.orntw
biur projek1<>montaż,ov.ry.e:h,
wyc'h, centralnych laD<>r.atocJów,
instytutów naukowo - badawczych itd.

RZYM (PAP). w nocy ri:e środy
czwartelc dały się odc.7;UĆ w
stosunkowo silne
trzy
SieZlie
wstrząsy podziE>mne, :•tfue zreszżadnych
nie spowod-0waly
tą
z.amle~;ującą
Ludność
sz.kód.
zwłaszcza stare dzie1nice -0ga.rnę
la pani.ka, mimo pa.n:ijącego zimna wiele rodo!n spędziło noc
pod gołym niebem.

:ia

Spodz'.ewany jest

Dalsze ofiary
wo!ny algierskiej
KAIR (PAP). Wec:Uu.g lwmunllka
ogłoszonego w Ka•i·r.ze prrz:eiz
algierskiej M"'m.il powstańczej, w walkach stocronych
w drugiej połowie llistopada br.
zg1nęło 42a żołnierzy :francu.s'kioch,
a 3()1 zostało rannych, 21 żoŁnie
rzy francuskich przes z;!o w czaMe
walk do szeregów powstat'J.czych.
Partyza·nci wysadzili w powtietrze
jodan pociąg J zniszczyli 35 fT.an~ich wozów paneemych.

także udzj.ał

kLerownictwa
przedstawi·:::ieli
partii i rządu.
zapocząt·
„Sejm chemików"
kuje szeroką dy.sli:usję nad :zawartymi w wyty=ych XII
zadaniami
P lenum KC PZPR
przemysłu C'hemiczneg.o i
dla
wytyczy drogi ich realizaoli;

_____.

tu

planuiq

dowódz.two

nowe eksperymenty

z atelitami r mi

I

WASZYNGTON (PAP). Tutejs.zy
Departaanent Obro.ny zakomunikował., że p11l!nO!W<l!ne .1E!!"t dol\conante il'.1.owej serii prób wysllrze'1en-la
PietiWS>Za
Stlltucznych sateilitów.
próba z tej serii ma być pr,;ep,rowad2lo:na aJbo pod ok onie.c grudnia
bor. albo też na początku roku
p~cgo.

Punktem sotairtowym ma być
lotnletwa
ba.za
Vimdenbeirg w pobliżu Los
amerykańsoolego
Angeles. Podczas dalszych prób
przew~duje się wys•trzelanie sz.tuez
n;\'oh satelitów zawierających ży
we s·bworzenia - myszy 1 malpy.
Obecne plany n•le przewidują wy
strzelenia sz11u.azmego satelity r.11

Wolne wybory
Istnieją takie termlny, jak
propaganda wyborcza, ordynacja wyborcza, „kielbąsa" wyborcza i inne. Używany bywa
także termin „ matematyka wy
borcza". Tej matemat11ki uży
wa się często przy analizie
wyborów i nią wla§nie chciał
bym się posłużyć dla wykazania, jak bardzo · oszu!Gańcza,
nie.~tety trzeba uż:yć tego slowa, była ordynacja zastosowana przy ostatnich wyborach
we Francji. Komuniści p011tdli w nich klęskę - to fa.kt.
Ale cz11 ta klęska przejawiająca się w uzyskaniu tylko 10
miejsc w parlamencie Jest
równoznaczna z utratą wpł·y
wów politycznych, utratą zaufania w społeczeństwie?
Ni.e, po stokroć nie! Chcialbum wiaśnie za pomocą cytr
udowodnić to twierdzenie. Qto

Z kroniki milicyjne;

ft' łaścieielka

w areszcie
Komendy
Funkcjonariusze
MO Łódź-Staro
Dzielnicowej
ostatnio
zatrzymali
miejska,
Wierę s., która od szeregu miewłaAclcielką „domu
sięcy była
schadzek" w Jednej z czynszowych kamienic przy ul. Kiliń
skiego. Wiera s. zajmowała dwa
PDkoJe z kuchnią, które pozwalały jej na odstępowanie rnJeszka.nia przygodnym znajomym.
Niewysoka opla.ta za wypotyczenle pokoju, 11. przy tym zapewniony na miejscu wyszynk gromadziły u Wiery, występującej
pod pseudonimem „Ciocia", llczr:ą „klientelę".

Obecnie „Ciocia" opuściła WY·
godne mieszka.nie l w więzieniu
oczekuje na rozprawę sądową.
!st.)

S. t P.

HENRf K W ASILEW~KI
ADWOKAT
mJMl na.gile dnia. 3 grudnda. 1958 r., prze-!ywr;-zy lat 58.
Zma.rly w cfa,gu d!J'u.golEitnłoej pra,cy w za.w<>d·~e adwokacildim eles-zył się głębokim su.oulllklem i u'2111a.niem kolegów. OdiS'.rledł pO'Z05tMvlaJąc Kłęboki żaJ. C7.CŚÓ Jeg.o
pan)ięof.

Elmi;J>Oll'ta.eja. 7JWfok OObędtl.;ie się 'li ka.plloy n.a S ta<'rym
Cmenta~u przy ul. Ogrodowej drnd.a. 6 grudinda. 1958 r.
o ~nie 15.
ZESPOL ADWOKACKI Nr 1 W LODZI.

2 DZIENNIK LODZKI ur 289 .(3744,)

wvvadków

I

W·cz.oraj 11111 U!!. Rzigowskie,j przed
nr 99 samochód osobowy
T 26-867 J'l'O\\'~!Wony przez !derow
cę F'1'a•11.c.lszka Ba•b czyooklego (Zakątna 22), na l>kou!tek n-ieootro~n':!j
pr.zechoclzącego
potr~cił
j alJdy
praez jezdinię B<>le.&tawa Sy;kał.usa
(Odyńca 22). Sylkału.s dozn!llł ogól
nych potłuczeń I wstrzą.su mózgu.
Pl'zebyWa w ~pltalu Pogobowia.
posesJą

* * *

Na ul. Obr. Sta.hlngraidu pr.zed
tramposesją nr 47, z jadącego
w.aju „10" wypadła na jeOO;n.lę 18J.ebnia Maria Klamka (Ramiecka 6). Klamka doznała ta.k 'poważ
nych obrażeń ctala, że w drodze
Sio.' szpital& 11J1narla, (sl

na FPK glosowało 8 miliooy
740 tysięcy w11borców i otrzymała ona tylko 10 mandatów.
komunistyczny
poseł
Każd11
reprezentuje więc 374 tys. wyborców.
A teraz przyjrzyjmy si~ ile
glosów reprezentują inni deputowani:
- deputowany SFIO - 62 tys.
- deputowany UNR - 26 tys.
- deputowany MRP - 23 tJJB.
- deputowany 1'<l.dykalów
9 tys.
Te liczby chyba dostatecznie
mówią o oszukańczum. antycharakterze
komunistycznym
ordynacji.
przytoczyć
Warto jeszcze
kilka komentarzy dzienników
angielskich, z któr11ch foden
nie darzy sympatią komuni1tów.
pisze:
Chronicie"
„News
z przeszło
„Jeśli komuniści
3 mln. glosów uzyslcal! tyiko
IO ma1idat6w, to coś tu nie
}est w porządku. Według angte.lsldego s,1stemu wyborczego mieli.by 59 ma.ndatów".

człow.tekiem.

Wspólną nazwą wszystkich satelitów tej serLi będJZie „Dis·coverer" (-Odkrywca). Ogólna llcroa
prób tej serii ma wynieść co na:J
mnie.1 12, przypuszczalnie w jetino
mieslęc7mych

odstępach.

oświadczył
Będziemy r.adz1!
dzlenntka.r.zio·m przed~taiwiciel Depa1rtamentu Obtro111y - jeżehl choć
Jedna brzecia CZQŚĆ tych saie•
litów wejdlzie 111a orbitę,_

Kryzys rządowy

w Fin~andii

HELSINKI (PAP). W C2lWarlek
premler flńskl, K. A. Fagerholm,
na ręce prezydenta u. Kek
kcmena prośbę o dymisję gabinetu. Prezydent dymisję przyjął 1
pol eclł dotychczasowemu r.ządow.1
obowląl2lków do chwili
pe~n1enie
n01wego rządu. Ze
utwoo:rzen1a
wzg'lęclu na to, że mlm. sprarw zagranlczinych Vil'olalnen .zgłosił ustąiplen!e wczetn1ej, prezydent po
Fa.gerhoJmo••-Ierzył p.remie1iowi
wii tymc.zasowe sprawe>wa•nie także funkcj~ mlillts't<ra spraw zagranicznych.
Kryzys rządowy w Finlandii za:
powladał się już od pa.ru tygodni,
tj. od uchwały kl~·rownLc,twa pa.rtil ag>rarnej, domagającej się a;ref.ormO!wa.nla bazy poJityc'Zl!lej rzą
du 1 a:apowiadająced wycO<fainde s1ę
part!d agr.all'nej z koaliicji rządo
wej. Roik.owa•nla w spira'W!le utwowuraża rzenia lllJOW'ej koaUcji parlamenopinię
samą
Tę
,.Times" i „Manchester Guar- tannoj trwalv blisko dwa tygodnie
di.an". Ten ostatni dodaje: - i zaikol'i.czyły się w środi: niepo„Jedynie poŻornie paradoksem WC>cLzenlem.
jest twierdzenie, iż najgorszym w11nilciem wyborńw jest
łlo.frt
do 10
zredukowanie
mandatów komunistycznych".
Na marginesie tych w11borów warto dodać, już „pro domo sua", czyli pod a.dresem
którzy mają zootechnicy z WeO.!lhpool (WaUa)
tuch rodaków,
1eszcze złudzenia i mówia o pr.Zl'StępuJą z nowym rokdem do
„wolnych wuborach" w kra- s.zeroko zakroJ-0nego e1kn;perymenZamierzają ol!ll
łach tzw. demokracji. zachod- tu hadowlane,go.
wypracować taka metodę sztu<:zi w11ciaqni1cte onej insemLn-acj! bydt.a. aby kro11 lei. patrzcie
wnioski - tak wyg.ląr.lajq „wol wy wydawały na śwfait po dWll
cle.lalki y; jednym mioci.,
(H, W.J
ne'! wyboru.
z;ożył

CIEKA WE

eksperymenty
hodowlane

.

.

. .. · 1

z

Sensacyjne meldunki
Paryża

z

i Los Angeles

warszawskiei
wystawy

•

Według
relacji napływają
cych z Paryża cztery ufiary
wypadku, ja·ki wyda.rzyl się
w Jugo.słowia11.sk.im
Instytucie Badań A!omuwych „Boris
Kidric", są najpra.wdopud-0bniej uratowa.ne. Wypadek ten.
jak również metody leczenia
jego ofiar, relektryzowaly caly .Swiat lekarski. Przypomina
my pokrótce przebieg wyda-

z

odgalęz'eń

tętnicy

w:eńcowej

(zatkana
tętniczka
by la
„iStwardniala").
Specjaln:c
przy.stosowanym do tego celu
narzędziem
otworzyli tętnicę
w miej.-;cu, w którym łączy
się ona z glówną tętnicą wiet'1
cową, i usunęli ozop subs<lancj1 tłuszczowych, zamykający
jej św;atlo.
Jeden z pacjentów zmarł
na iSkutek kom;p.lika.cji. PO'lJOslałych czterech C'7JUje się d1>bt"Ze. Jecfon z nioch nawet pra
C'llje.
Na podstawie dokonanych
operacji
stwierdzono
więc
techniczną możliwość usun1ęNles!.cty
liczby l>~
cia zapory zamykaJ·ąceJ· natakim
optymistycznym
docz:v·11i· a w1'en·cNwe. N1'e m,.,.,.•
W
salach wystawowych
mystom.
v
~uuPa!acu KuUury i Nauki w
joonak ,jeszcze twierdzić, że
Warszawie otwa-rla została
O He w cał~·m roku 195'1
udało się r<>zwią7..ać problem
w dniu 3 grudrnia. wystawa.
do kolegiów karuo-adnni·nis·tra
dus'l.r.;~.r bolesnej, Do tego
„F<ito-6 rafika. francuska.", z<>~
cyjnye.h wplynęło około 830
tw;erdzenia uprawnia dopiegan!izo,wana przez Federac,ię
tys:ęcy spraw.
to tylko w
ro przeprowadzenie operacji
Narnd·ową Stowa.rzyszei1 Fopi·at"'lvszym półroczu br. k<>mi znae71ni·e więkisze,i lic'hbie
tDg-rafic'Zn;vch Fra.nc.ii i Zwią
fogia. l'IYZ'eSla.ly około 500 tyuhorych
o~a.z
stwierdzenie
zek P.r>lskich Artystów Fotosięcy zMvJ.ad"'mi-eń o w.sq;czedlugo·trwa~ych
skutków
tej
grafików.
ciu pos,tęp.owa.nia. karnu-admioperacji,
nistracyjnego (w tym 30 proc.
--------------------------------------------
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W Watykanie dużo nowego
Kroniki watyka1lskie zanofowalJJ wudarzenie bez precPdensu w historii. papie#wa.
Papież
Ja.n XXIII udzi.elil
apostolskiego
błogosławień
stwa. włoskiej parli! liberal•
nej,

pewnoś

Fakt ten może
niosle
znaczenie
Trzeba bowiem

* * •
profesorowie

mieć

cfo-

polityczne.
wziąć
pod

Na1·w1· Aksze k1·no
~

,

cy bolemej je.st za•tkanie jedneg{) lub więcej
odgałęzieti
tętnicy wieńcowej, zaopatrująrej mię.s;eń sercowy w krew.
Po przeprowadzeniu
szeregu

•

•

na SW I e c Ie

I

czyną ciężkich form du.sznl-

Trofea

że

partia liberalna. b')I
la w dmQiej połowie
XIX
wielcu r:1łówną silą kierownicza na.cjonali.zmu. i aniukle1·ykalizmu wlosldeoo. To właś
nie liberałowie spflwodowali
OQranfrzenie świeckiej u;ladzu
Kofrioła i
odebrali Wat')lkanowi jeqo olbrzymie 1Josiad.lo.fri. Od roku 1870, qdy wojska dynastii sabau.4zkiej wkro
czyly do. Rzymu, żaden papież nie poblo.aoslawil partit
liberalne.i.
Prz11wódcy liberMów wloskich przypisują ten obecny
niespodziewany zwrot
POLITYCE NOWEGO
PAPIEŻA,

Wkrótce w Moskwie ro~pocZ1Dle

który dąży
do rozszerzenia
wpluwów
!deoloai'i. katoliccle kin•a. Stanie ono w centrum
lde.i równiet na inne wloskie
miasta nap11zeciw Teatru Wielkie- · uqr11vowania polituczne, pogo. Widownia będz•ie miała 6 t:vza klas.ucznie katoliclcą partią
.
chrze.kiiańsko - demokratyczslęcy mJejsc siedzących, szerokosć
ną. Znany publiq1sta. Libera.lekranu panoramicznego wynie&ie
nu, Vittorio Zincone.
pisze
50 metrów, a wysokosć 20 me•trów.
na lamach mediolański.ego tuw nowym kinie wyświetlać się godnika .,Euroveo": „Blogoslawie11.stwo pap1.esk!.e t dobędzie filmy szerokoekranowe i
laczone do 1lieao po.zdrowi.epanoramic,zne. Spe·cjalną apara.tunia
mo'lą
oznaczać.
że
rę opracowuje obeonie Mos.kiewJan XXII! nie zamierzn, ogra
ski Instylnlt K·lonofototechniczny.
nic.zać
sie do wywierania
wpluwu tuiko
na chadecie.
lecz zamierza vrzyznać katolikom
P1'awo
wstępowania
również do in nuch part.ii, nieza.leżnie od teao. czy są to
partie prawicowe, czu lewico-

1nyśliwsl{ie

Jak donosi zachodnio-nierniecka „Die \Ve!t", w dniu
7 grudnia. br. ma nastąpić ~v
Liineburgu (NRF)
utwarCH!
„wschodnio-pruskiego muzeum
myśliwskiego".
Na związaną
z tym uroczystość zostało już
zaprusronych sp<>r<> go-ścj, a
wśród
nich przewurluiczący
Bundestagu, Ge1·stenm.aler i
minister Liibke, którzy obe,imą patronat nad nowym muzeum.
Zda.niem głównego organizatora i opiekuna .,;hiorów. Hansa. Ludwiga Loeffke, muzeum
to nie będzie „tanim kramem
m;vśliwsltich drobnostek,
ale
jedynym w sw<>im rodzaju zbi-0

we".

rem, o-brazującym palowanla.
w 0&(.p,reu.s&en". Sp·o5ród zebranych trnfeów myśliwskich:
rogów, kości, skór, wypchanych ptaków, największą clumą pana Ieśnlczeg-o Loeffke. a
Za.razem najważniejszym eksponatem muzeum. są r<>gi upolowanego
przez Hermanna
Goeringa dwudziestoczteroletniego jelenia.
W ten sposób obok mioistr6w bońskich Ge~,fenmalera
i Li.ibkego, muzeum wchodnio„
pruskiemu pah'l>nować będ'li.e
również „Wielki Łowczy" III
Rzeszy, Hermann G<>e1ing.
(zap)

Łódzki

Kierunek ten popiera także
pro-sekretarz świętego Ojficjum. kttrdunal Ottaviani. któ
TlJ wuchodzi. z zalożenU!,, że
qdubu we Wloszech istniało
wiecej parti.! katolickich, Watykan nie potrzebowałby i.den
tJJfikować swej politvki z nie
zawsze mu odpowiadającą li·
nią
politucznq chadecji. Dla
povarcia swe.i koncepci! ka.rdun il
Ottaviani
prz11tacza
vrzukla.d innuch krairin: . vrzP.de wuustkim Fra.ncii. qdzie
kościół
katolicki
oddzialu:ie
na różne uarupowania poliruc.ine. Np. kola klerykalne
rem·ezcnltt ie tam nie t.vlko
„oficjalnie" katolicka
MRP,
ale tak~e partia konsertt:atuw
na. tzw. ..Centrum Nieza.leż
nuch".
We Wloszech powstała ju.:i:

sii:. że Jan XXIII, zajęty spra
wami katalicJJzmu wloskieqo,
zaniedba. svra.wu Ni.emiec, tak
bliskie je110 poprzednikowi.
Dlateoo też za.pewne przypu.<cilu one enerqicznu
kontratafo. aby zapobiec zbytniej
„liberalizacji"
Watul~anu.
t
utrzumać
tak
wuaodnu dla
nich stan z ok'resu. pontufilw.tu Plusa. XII. Jednum z p'ierw
szuch krokó'IJ) w tum kierunku
bulo
uzuskanie
zgodu
Swiętego Officjum na
POWRÓT DO Wl~OCH
SIOSTRY PASQUALINY,
Niemki. długoletniej aospodJJni papieża. Piusa XII,
która
po Je110 Amierci zostala 11 atuchmiast odesłana do Niemiec.
Siostra
Pasqualina
wvrawdzie nadal nie ma pra
wa wstepu do Watukanu, ale
zobtala. stalą prze.4.sta.wiciel1ca sweao zakonu w
num~kiej
kongregacji
zakonów .
Na tum stanowisku będzie.
ona, jak pisze p1·asa zachodn io-niemiecka, wykorzustywać
~we liczne i wpluwowe znajomości.

Nie potrze&a wyjaśniać. że
te rekrutują sic
glównie spośród wysokiej hierarchii kościelnej niemieckiego pochodzenia. wro110 nastawione-; wobec wszelkich reform i zaciekle zwalczającei
vmluw11 katolików z innuch
kra.iów. Warto m. in. pr:;upomniec, że znajomi siostr')I
Pasqualiny
niepokoją
~i~
znajomości

Ostatnia

ro la

lyrone

ukończono

film eksperymentalny „Stadion". Jest to
pierwszy polski film kręr,ony
na Eastmancolorze obrabianym
laboratoryjnie w kraju. „Sta·
dlon" jest impresją poetycltą

przedstawiającą marżenla. mło

dej dziewczyny siedzącej samotnie na stadion~e sporto-

wym

(stąd

tytuł).

Ro-lę

dziew-

czyny gra Ligia Borowczyk,
znana 'vJdzom z „Zimowego
zmierzchu" i „Spotkań".

zdjęciu:
jedno z n1arzeń
dziewczyny rozgrywa się w
pracowni rzeźbiarza, kt6r~go
gra profesor Konstantynow1cz.

Na

CAF -

fot.

RoZJlnysłowicz

ko.iowi publieqinemu). Dodajmy jes:wre, że wśród „kli~~
!ow" kuleglów karno-iH):nll'DIstracyj•nych z,najduj·e się S'P<>ra liczba recydywJ5lów. a
więc lud-zi relrrutującycl1 się
- .iaik latwo się domyśli1i z określc.nych śrooowisk. ty eh
sam:vch śroo<M~iiSk, z których

wyr~&tają

„pel.no·.Ii.··wałifiok-01\va

ni" chuligani.
Jak widać, w świetle tych
faktów kolegia karno-admin~
st:·acyjne to plerw.sze, naJbliższe terenu ogniwo calego
systemu
zabezp:e-:.zającego
atmosferę praworządności mają wielltie zadania do spel
n:enia.
Generalny referent ust3wy
o orzecznictwie karno-administracyjnym po.sianka Styputkoweka stwierdz1la, ze
ustawa ta nie .ie.st jeszcre generalna,, lecz tytko ma.lą ~
formą.
Niemn:ej jednak ta
mała reforma stwarza już wa
runki,
aby
p:·acę kolegiów
karno-admin:Stracyjnych podciągnąć na znacznie wyższy,
11'.ż
dotychczas
poziom.
Usprawnia ona bowiem w
spo.sób wyraźny samo po.s.t~
powan'e: urea.Inia egzekucJę
orzeczonej kaa-y. w;resz.cie shvana wa.rull!Id, by przyciągnąć do pracy w k4J.legiach
fachowców i prawników.
iż

U,o,tawa

wprowadza

zasadę,

podstawową instancją jest

koleg:um powiatowe. Koleg!a
wojewódzkie ,<;tanowić bł)dą

Popularny

u-Jet

ni Tyrone Power,
zmarł nagle na ser

ce w czasie

nakr~M

cania w Madrycie
liJmu .,Salomon i
królowa. Saba". Na

•ze

zdjęcie
przed~tawia
Powera i
Ginę
Lollohrygi<lę
w tytułowych ro·

1"-<'h

Nie wdając się w dalsze
szczególy, stwjerdzić m1żna.
j<Xlno: u~tawa o orzecznic.wie
karno-admin'.stracyjnym st""'.'.a
rza tak:e warunki,
w ktorych czę.stokroć symboliczna.
do niedawna, a przez to roz...
7.Uchwalająca kara za drobne
wykroczen:a, staje sic: karą
neczywi&tą,

·wychowawC'Zą.

zm:ana sytuacji w tym w;;glę
dzie wplynąć
powinna nie
tylko na to, by drobny.ab wy
kroczeń bylo mniej, lecz ta~e
ułatwić
walkę
z chu1igan.stwem i w ogóle z przestęp
czością.
Jak
wiadomo .bowiem nikt groźnym chuliganem 'nie staje się od razu .
(.j)

Jui wkrótce
stulecie
prasy łódzkiej
W grudniu 1963 .i:oku pr~-1
sa łódzka obchud.7.ic będzie
stulecie swego istnienia, albowiem właśnie w roku 1863
wyszła. pierwsza. u na.s d·wujęzyczna .,.azeta. „Lc,dzer An•
zeiger i Łódzkie Og!-0sze11ia".

I

:in.stancje odvvolawcze. W spra
Od tego też czasu zaczyn:\
wie kolegiów przygromadzkich
się historia lód7.kiego dzieni o.siedlowych w
radach nikarstwa, p.rzy czym warto
ustawa zajęła stanowisko kom
zaznaczyć,
że
„Dziennik
prom;sowe.
Dopuszcza
ona
Łódzki" (w pien'ls-tcj swnpowolan'e kolegium przy ra,ie.i post.a.ci) ukazywał sic:. w
dach
najniżs·re~o
szczebla,
lalach 1884-1892, za.pdnianie zakłada jednak obowiązją.c swoje mpalty tematyk~ ł
ku powołania takiego kozaczerpniętą z dziedz.iny go•
leo'ium
biorąc pod uwa.gę, że
SP-Od<H'ki, pDlityki, kultury ł
0
w wi~lu gromadach dotychild. Między innymi prac0o- ;
czasowe kolegia
pracowaly
wali tu Stefan Kossuth, :ąen;
bairdzo &łaho.
ryk Elsenberg, Lucjan l~o-:;
Zmian.le struktury organiza
~cieleckl, Ka.rol La.ga11ows. lu~
cyjnej kolegiów rad narodo- ; i Inni.
wych towa1·zyszy srereg P">- ;
Przyznajmy szczerze: któż.
stanowień, :z.m1erzajacych do ; z nas, łodzi.an, wie 0 p-0dobunta·Dnian:ia
au\.ory{.elU
ko- ł nych SZC'..!Cgólach? 0~\·sze~,
legiów {)raz urealnien:ia sank- ; sp'{)ra.dyr.znie
ukazUJl\ . się
cji karnej przez te kolegia
różne
interesujące nieraz
orzekanej.
pt7.yczynki i aJ."tylrnly o dzicPodniesiona została „taryjach prasy łódzkiej, brak jefa" grzywien. Obecnie kary
dnak ich calk<1>witegu opt·anakladane
przez
kolegium
cowania.
wahać się będą w granicach .
Dobrze się więc siało, ze
od sao do 4.50~ "Złotych. U.sitajednym z tematów semi.J1:~wa zaw1.:ra rown.ez postanorium nauk pomocniczych h1w1en;e, lZ w '\\•ypa.dlku uchy- ł st1!Tii nowo-żytnej i_ najnowo- ~
c?:c>śniej.!>-zej
U mwersy_tet!.I "
Łódzkiego jest „Prasa .1ak{)
7.ródło historyczne ze szczególnym
dzie
I\
jów prasy łódzkiej".

i

!
!

A'tualne problemy

w 8!1,tuacii
międz,aarodowej

i

uw-;;ględnicniem

ł
Nasi studenci - pod kie~ runkiem prof. Romana Ka_cz
; tnaJ.'ka nawiąx.ali
\\Spot.,. pn~cę z krakowsltim ośr<Kl·
~ kiem prasoznawczym, który

przygotowuje
dwuwmowy
encyklopedym;ny
słmvnik
dziennikarstwa i publi?ystvki polsltie,i. Bard'l<> tez starannie zbierają oni materiały archiwalne, drukowane pa
mięt.ni ki i ustne relac.je,
t-z)•stając przede
wszystlmn
z dawnych roczników czasopism 1ódT.kich i Iódzkiei:o ~e
renu. 2.:7.cby o;praCO\\'~ć. 7,yc10
rysy łódzkich
nie 7.YJący_ch
dziem1ikar'lY i publicyslow
( clo roku 1945),

l

l
I

11;0-1

N a ostatn.im seminarium
obecna byla również grupka
clzic:mi.ka.r.:y łód.,;ki.ch 7. ni;storem nasze.i prasy Stamslawem
Chruszczewskim
; („I>rienni.k Lód'Zki"). któn
; udzieliła sturle1~tom sp{)T<> wy
ł jaśnień i informacji.

t

l

!

ł

aktor

amerykański,

lania się
uil;zC'ZA!nia grxyw„
ny - kole!fium more zamienić g;rzywnę na a.re\S'Zt, liczą?
20 do 40 zt za każdy dz:'.en
are.9ztu zastępczego.
Podiw:vżswna. wstała. rów•
nie-i:. „t~ł'yfa" manda~ów miliey,inych
(na.jwyim.y ma.ndait
100 z.I).

Jak wspomnieliśmy, r.zęść
?:ebranych materiałów
w~·km·zystana
zostanie d()
l;rakrwskiego sło·wnjka. Dobrze b;vlo·by jednak, u!ly!.iy p1-zeprac()\~·a.ne i !)l)gl'.)błonc
- m~teriały te stały sie pod
stową do wydania spec,ialnej
m-0nografii typu regin~1a,J11e
.-" o rlz-i<'fach łódzldej praMo-nui:-rafii. która uświc
t~ił.aby stuletnia T<l'C'Z"' icę P<>
wslanfa. prasy łódzkiej.
Pr<t,jekt ten podajemy poci
mzwagę \Vyda.wnictwu Łódz
ł kil'mu. St.1Jowarzyszen.iu D"Zien
nikan.y Polskich or.a;i Wyrlzi>tł<>wi K•1ltur:v Prezydium
Rady Na,rodmvej m. Łodzi.

I

Powera

ODRĘflNA

PARTTA
KATOLICKA.
Jest nia „Wioska Partia Ludowa".
u.ttvOTznna
w
tuch
dniach w malum miasteczku
s11c11l!islcim Catar;irone. Partia fa ma cluże szanse po.zyslcri„ia
sobie
zwolenników
rnofród monarchistów i neofaszi:stów. T')lm bardziei. że
w partii chrześcija.iisko - demolcratucznej. istnieją O·becn!e duże rozbieżności
vonularność
jej z.nacznte s:Jadla.
Pasunięcia papieża niepoko
ją klerukalne kola za;chodnianiem!eckie,
które obawiają

za wykroczenia przeciwko spo

Komitet Łódzki pZPR oiawiadamia. a.ktyw party.iny, lektorów i i:relegenlów KL i KD
oraz
7,aintere.sowanych,
te
8 bm.. o gcdz. 16, w sali KŁ
zbut przujaznum. ialc na . ich/ (AI. Kościuszki 107, parter),
qust.
stosunkiem
obecneao
«l'dbędzie sic: odczyt pt. „O akpapie::a do
Tw.tolików
poltualnych pro·blemach w syskich.
tuacji międzynarodowej" , któNiewątpliwie
do/oża
ry wygłosi red. Artur Kowaloni starll11. abu jak naibarski - kier. działu za.graniczd.ziej r:>qraniczuć wptywu klP.ncir·o „Trybuny Ludu". W.stęp
ru polskiego w Watu.~anie.
wolny.
M. J.

zres.t1a

film
eksperymentalny.
średnlom<>tra7,owy

uwagę,

si~ budowa najwlększe,go na świe

Hermanna Goeringa

W atelier łódzkim

Gds rok temu Sejm opracowy;'lal ustawę o odp()w:edzlalności
karnej za czy11y
chul'gańskie, obradom posels,k>im towarzyszyło spore zaintere.sowan'e z-e strQ!ly op:nii
pubncznej. Obecnie - uchwa
lona p~zez Sejm ustawa o
orzccz.niotw:e karno .: administracyjnym n:e w1'Jbu<lzlla
większego echa ani w dysku
.sjach ś:·odowiskowych, ani w
prasle. Czy należy z tego wyc:ągnąć wniooiek, że różnego
rodzaju czyny, które jeszc.ze
nie są przestępstwem, jeszcze nie podpadadą pod kwalifikaoję:
chuligaństwo,
n.iemniej jedmk już są wykroczeniem prz.eelwk.o porządko
wi i spokojowi publiczn-emu
- prziesfały być palącym p:-o
blemem spolecznym?

I

ci;\ powied.,;ieć, lrI:j' udalo się
ono, czy nie.
Jedno można stwierdzić już
dz's'aj:
b<l'L p~~pie~ia
s'ZJ)i1kt1 ko.stinego, żadna z 0oi1ar
wypadku nie :iyla·bY dl() dnia
am&iieJszero.
Trrej
Akademii
Medycznej w Los Angeles
pr.zeprowadzili zupełnie n<>wą.
opera.c,ię
serca. która być
może otwiera. drogi radykaJnego Iooizenta. elęi.lkiej eh<>
r<>by eerea, 'Zn8111eJ pod D&Z'IVI\
dus-mi.foy
bolesnej
(3111,gioa
pectoris).
Przyczyną tej ohoroby je.st
niedokrwienie mięśnia reroowego, powody zaś tego niedokrwienia są _Jeszcze przedmiotem dyskus31. Prof. Longmiro chirurig, prof. Cannon i
prof.'
Kattus,
kardiolodzy,
wy.szli z założenia, że P'l'ZY-

laboratooni do

na ludz.iach.
Operacja została przeµrowa- ,
dzona na pięciu pacjentach
c:erpiących na bardzo ciężką
formę duBznicy bolesnej. Po
obnażeniu
~erca
lekarze
stwierdzili naoczn'e zatkan!e

16 października br. sześciu
pracowników naukowych ln.stytutu „Boris Kidric" zostało bezpośrednio wystawionych
na dzialanie
silnej dawki
promieniowania. Sześć ofiar
wypadku, w stanie ciężkim,
przetransportowano do Paryfa. Jedna z nich zmarła natychmiast. U pięciu porositaJycll wy.stąpily objawy ostrej
leukem.Li. Poddano ich leczeniu w Szpitalu im, Curie.
Chorym podano drog" dotylną, miliardy komórek szyiku kostnego, uzyskane od
'ldr<>wych .w.pikooawców. Teg<>
i·odzaju leczenie zosbło prze
Pr<l~\·adrone po raz pierwszy
na. człowieku.
Jeden z p;ęciu lekarzy, któ
ry otrzymał najwię.k.5zą dawkę promieniowa11ia w cza.s.ie
wypadku, zmarł w 10 dni po
operacji. PoZ01Sitalych czterech.
tnech mężczyzn i jedna
kobieta - czuje się obec.nie
dobrze. Stwierdzono u nich
wytwarzanie się normalnych
ciałek krwi. Pozostają oni. nadal pod ścisłą obserwacją. Le
karze Szpitala im. Curie .są
raczej ootrożni. w ooenie wyników leczenia, gdyż uważa
ją, że dopiero po upływie 10
~ie

Kolegium Orzekające dysponuje
nareszcie wychowawczą karą

ope~acji

rzeń.

fat mDżna

zwierzętach
przystąpili

prób na
ryjnych

areszt dla chuliganów
oo

I

Uratowani dzięki szpikowi lrnstnemu
Operacyjne leczenie anginy pectoris

**

Grzywny od 500 do 4.500 z

filmu.
CAF

~

L'.!k

•v.

!

M. JAGOSZEWSKI

i
~

>

Trujące

l

cholnk_I-:

Rokroczn!e 1:darzaJą alę wY·
P&dkl. te w1ele pięknych choinek, rosnących w naszych pal'kach ginie w okresie przcdświą
Liczba ukradzionych
tecz;nylll.
dochodzlla nieraz do
drzewek
.setki. W tym toku Zarząd Zieleni Miejskiej chcąc ochronić
choinki przed znisLczen.lem polecił posypanie wszystkich świer
ków parkowych proszkiem chemicznym, który Jest szkodliwy
dla zdrowia w pomieszczeniu
Smutne, ze trzeba
zamkniętym.
środ
uciekać się Ili do takich
ków. Wszyscy powinni przecież
zrozumieć, te produkcja świer
ków ozdobnych Jest kosztowna.,
a o drzewka rosnące w parkach
l na sltwerach należy szczególnie
dbać, gdy:!: nie tylko odgrywają
rolę w podnoszeniu estetyki otoczenia., ale podnoszą warunki
zdrowotne naszego miasta.
(k)

Nieco optymizmu na

Nasze mi.a.sto reprezentowal
na tej konferencji dyr. He.nryk WaśnieWISlki., który podzieill: się :z nami interesują
szczegółami dotyczący
mi bezpośrednio Lodzi. Na
W1Stępie warto zaznaczyć, że

cymj,

J ednyiµ z J>O- ·

ważnych

naszyi!h ·
w ie.i ,
jest probie
jaką
obwili,
sprawió

suknię

···~·~1~:: 'l~i~~~~ji~Ji!'ff•[J/~i~~~~!~Jl;l~~i~\f!f~!il

robie
balowi\

na Sylwestra i
karnawal.
cały
Chcemy poonóc
naszym Ozytelnill'Jlkom i dlatel'O kl}ka słów O
na.Jnowszej llnll
obowiązującej w
sukrJach coctallowych

dane te są materiałami do
wytycznymi
nad
dys kusji
XII Plenum KC PZPR w zakresie rozwoju goopodarki ko
munalnej w latach 1959-1965
i będą sz,czegółowo przedy\Sku
towane w województwach i
m i astach wydzielonych jeszcze przed III Zjazdem Partii.
Oczy\0.ście dane i liczby, które za chwilę ujawnimy mogą
w prz)'ls:zlooc<i ulegać zmian.ie
i stanowią jedynie podstawę
do dy.sdrusji.
Nakłady finaTuS10we na inwestycje urządreń komunalnych
dla m. Lodzi przewidziane są
1.433.000.0-00 zl:
w kwocie
(blii.s:ko tyle, ile wyno-si roczny budżet zbiorczy Lodzi).
z tego budż€ty centralne i te
Nn<Y\:ve pokryją wydatki. w
kwO<";e 900 mln. złotych, pozostałą kwotę 533 mln. zło
tych prz,eznacza s ię na zakup
taboru, uzbrojenie s;eci kanaEza cyjno-wodociĄgowej pod
budownictwo DBOR oraz inwe..- ;tycje pr.z emyelowe, które
w pewnym stopniu przyczynią
się do pole p.s:renia warunków
komunalny ch Lodzi.
Tak bardro ważny prolblem
dla naszego miasta, jak woda
i urządzenia kanalizacyjne _potraktowany je.st z wyjątkową
trooką. Pr:ziewiduje się, że w
roku 1965 w Lodzi korzystać
z wodociągów miejbędzie
skicl1 80 proc. ludności, zaś z
Trzeba
kanalizacji 70 proc.
więc będzie w dyskusji przedokladm.ie m&lianali.wwać
reali;;acyjne przedsię
wości
by tak wyookie
bionstw,
wsk.aźnili

krótkie ledwo 'l:llkrywa.je,ce
kola.na.. Najmodniejszym do
datkiem jest róża. Dekolty
różne.

Albo

maJe,

kiedy

suknia jest bez rękawów, 11.lbo ba.rdzo du~e i wtedy rę~
ka.w trzy
Kulm-y:

Ost.a.tnJ

~arte.

biel, C'1Jel"Ó, rót,

krzylt

mody -

zieleń

od pistacji do groszku.
A tera.z tkaniny: a wlęo

najmodniejsze, jak jut wsPtt
m.niellśmy,

boga.te,

Clfę:tlde

jak tafty, rypsy ze 2:1.oceniam:i, b1•okaty, aksamit, tafta.
morą,
się
gładka mienll\ca
welur. \fiele z tyilh tkaniJll

.

ooi8;Snąć.

Oczywiś

ole idzie za tym w parze meISIZYb&z.e
robót,
chanizacja
IPI'ZY'gotowanie dokwn!entacji,
uzgodnienie planów itp.

W ciągu następnej ~latki
miasto nasre otrzyma również
dużo więoej gazu świetlnego,
W tej chwili 45 proc. ludnoś
ci kiorzysta z urządzeń gazowych, w końou 1965 r, procent
rten wzrośnie do 55.

Łódź

które przyp-omlnają
na1>oleo1'iskl. A więc podn.le
tka.n in a. boga.ta. z
złotym.i,

W dniu dzisiejs'Z}'tn odbędą
sll} pierwsze wojewódzkie eliminacje tańców towarzyskich
w rama.eh I Ogólnopolskiego

suknie

TU'r'ltleju

Tańct$w

Towarzy-

skich.
Elim!:nacje odbędą się w sali kolrunnowej Łódzkiego Domu Kultury (ul. Traugutta. 18)
o godz. 18.
Pieczę nad te, imprezą obję
Prezyły Wydziały Kultury

diów l!.ad Narodowych m. Ło
dzi i wojewóctztwa łódzkiego.
(I}

można

dosta6 w sklepie :MHD
przy ul. P!-Otrkowskiej 122.
Poniewa:t w naszych slclepacb ukaaa.ło się sporo tka.nin lekkich: :i'.or:iet, !>-Zyfonów,
organdyny, można. i z nich
uszyć modną sukienkę wieomrową.

Dla.

l

orientacji

podajemy

02tery _mooele łódzkiego Do-

mu ~dy „Telimena". Na
wleC'Z1)r najmodniejsze uc:zesanle „Nie do wiary", Ale
o fryzurach następnym ra-

zem.

(Kaa)

~--~~--------------~-~~~-~~
ł DZlEN•HK ŁÓDZKI Dl' 289 (3744)

I Odczyt w
prof.

Wł.

PTE
Brusa

S bm. o godz. 18 w lOokalu
PTE (ul. Pi otrkowska 179) pmf.
Brus wygłosi odWłodzimierz
czyt na temat: „Problem rachun
ku maorginaJnego w gospodairce
socjalisty=ej".
Artykuł pr of. Brusa na te.n temat zamieszczony jest w n.r 3
Dz!ś,

„E<oonoml.s.tY,"·

e~l!-67~

•

'·

JaSa.

m.

I

łódzkiego"

ROMAN BLASZCZYK
Piotdt<l'Wska. 76

i!dz.ie konaulepszenia
Przewiduje
ulic.
wierzchni
s1ę, że pod korriec Jl!'Zyszlej
!Hatki 42 proc. ulic łódzkicl1

nieczność

po.siadało

/_'

Pierwsi ofiarodawcy

1.700).
W ślad za tym

będz:e

I·~

~~~~~~-~

Wczoraj do redakcji naszej wplynęly na ręce redaktora
naczelnego dwa listy, które z satysfakcją podajemy do
powsooc:hnej wiadomości. Pierwszy z nich brzmi:
W;pła.ca,ją.c kwotę 100 zł :na. rzec-z Komiitetu Wypo.s.a.że
n:la. S7Jk<>b' TyStiąclecl.a. ()eyteltrików „D7liieininib LódZ!riego", ~ywa.m wisrzystldeh swych przyjaciół i zna.jomyeh
do pójścia. w m(}lje ślady.

Drugi

list jest

następu.jąoej tre§cl:

Panie Reda.ktcn-rel
Zaimiast roosylania pocztówek 2: życ-r.eniannł iwiąteClZl!Y"'
mi - sklaidam na rzecrz Komitetu Wyposażenia, S:nkoły
kwcltę
Tysiąclecia. Ozytelrui:ków „Dziennika Lód?lkiegio" 20 zł,- ii jedJnoc7.eśnie zaohęca.m d.o pójścia. w maje ślady
wszystkich myeh Jlil"ZYJaciół 'Z J. M. Reli:toNm WSE prof!
E. Rcssete:Ql na c?Jele.
STANISLAW CHRUSZCZEWSKI

ulepsz<>ną

nawier21chnię

(ten procent wy
daje się nam niemożliwy d<>
'Arykonania). Ustępujemy pod
tym względem WainszawJe i
kilku miast.om na Ziemiach
.się
Pole})ISzą
OdzyskanyclJ.,
warunki salrit.arnoe miast przEz
wprowadzenie do oczyszczania miejsoowOOci, liczących Po
wyżej 100 tys. ludzi, wyłącz
nie sprzętu mechanicznego.
Re.sort gospodarki komunalnej liczy na to, że dy.sku>!>ja
wykryje nowe re'Ui!r:wy ;i moż
liW'OIŚc:i, które pozwolą na odpow:iednie skorygowanie projektu tego planu,

nest-Or dzlienlnllk.a.rrzy

po.lslłdch

L1sty powyższe są świadectwem :zrozumienia i poparcia naszego apelu o podjęcie akcji wyposażenia jednej
szkoly Tysiąclecia, d.ro,gą dobrowolnycll ofiar spolet"znych,
Przyjaciołom
Czytelnikom,
naszym
Przypominamy
i Sympatykom, że wpłat dokonywać mpż:na na konto
PKO 7-9-705 KomHet Wyposażenia. S'ilkoły Tysiąeilecia.
0.1;ytelni·k ów „Dziellll'.lika Lód2'kiega", Można taklie dokonywać wplat w redak:::ji. W jednym i drugim wypadlru,
wpla.ty publilrowane ~ą na. lama.eh lltllS'rej gazety.

S'k.

Kuligiem przez

SPALA

leśne ostępy

ośrodkien'I
wypoczynku zimowego

Motto:

C~e

Spała ·-

chwalicie,
swego :nie znacie.„

miejooowość sław

w caQm. ikra.ju, w okres.ie
le1lnim wypel:nia się wozaoowistron
r:ótnycb.
z
czami
nabomiia.st nde
Zimą
Pdlskli
A
wykorrz;ystywana.
jest
:istnieją tu wszelkie
praecież
warunki po temu, by i w ok:re.gie
zimy u.dootęp<nić W<!ZaJSIOwiCIZOm
ośrodek w S!)ałe. Domy W<:!ZaJSl()we poo;Ladają oentra!lne ogI1Zewa.n:ie, taaJenki z ciepłą i zimMogą one poną wodą 1tp.
mieścić jed:n.oraoowo 550 waza.
ina

sowiozów.

Atrakcji także nie mbrakznie,
Zape\Wli je sala k!ioowo-teatraI
na., śWliet'lica z telewiiwrem, bo
ga~ wyposażona biblioteka i
kawiam:la. Mc>żna rówmeż uza•ba.wy i gry
rządzać ikuli;gi,

e PTW• dla poborowych• Kluby
LPZ różnych zainteresowań
również i dla „zakamieniałych

Roztańczy się

-

-

,-

Czytelników „Dziennika

przysposobienia
Łódzka LPŻ doczekała się nareszcie komendanta
techniczno-wojskowego. Funkcję tę objął ostatnio ppUc. w. St-0duiko. W związku z tym, źe CYT.ęsto spotykamy się z pytaniami, co
to jest P'i.'W i co ono wlaściwle daje, zwr6clllśmy się o wyjaśnie
nie do nowego lrnmendanta.
- Kto właściwie m<>O:e korzybec:nle dla chłopców z rocznika
stać z PTW I jakie dziedziny to
1939, 1940 1 1941. Ukończerue kursu PTW daje jego uczestnikom
szk.olenie obejmuje?
- PTW obejmuje następujące kwaltfika·cje zawodow;;,, prawo
wybo1it1 rodzaju bronl w służbie
dz:!edllbny: motoryzację, łączność,
spo1ity wodne - w ramach któ- woj!>kowej i pierwszeństwo w
rych organizowane są kursy
przyjmowailtiu do szkół oficerprzyspos obienia techru•c:r..'lo-ma- sltlch 1 podoficeirskich. Plan
ry.narsltiego. PTW prze-zma-czone PTW na rQik 19:;9 pr.zewiduje
jest dla poborowych, a więc o- ZJWi ększe.nie liczby przes?Jkolonych, mlmo że LPZ praew.Ldziane na rod< bieżący zadania z tej
<lzi.ad.ziny, wykonała w 113 proc.
·i przesz:koli!a już ty,siące mło

suknlP.,
okres

.-...~

na fundusz wyposażenia
SZKOŁY TYSIĄCLECIA

cywilów"

:Moda fawory'Ztlje

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

''~~·

Nie ma jeszC2le dokładnych
danych ilustrujących przysrdą
poprawę stanu taboru komunikacyjnego. Kwestia ta bardzo mteresuje Lódź. Wiadomo jest w tej chwili jedynie,
że rocznie będzie nam przybywało w kraju około 400 wozów tramwajowych, zaś ilooć
autobU:SÓW m iejskich wzroś
nie do 1965 roku do 4.000. (W
tej cllwill w kraju mamy

Jak Jut fnlormowaUśmy weroraj namych Ozytelników
w MGK odbyta. f!ię narada. kierownilków wydziaJów gospodariti ikomUDailinieJ prezydiów rad n.a1'Cdzywych, na. której ~ 'Zebranych z plaina.mi l"O'llwoju tego resor~u
w illAstQPD.ej 5...J.a.tce.

bielq •
Między a czern1q

mó1V

5-lecie

o Zostanie tylko 20 procent o Mechaniczne
czyszczenie miasta o 400 rocznie dla kraju,
a dla lodził

Przed Sylwestrem

1>łlń

przyszłe

dzieży.

- Czy są ja!tleś zmiany w systemie szkolen.i a I gdzie się mają zgłaszać kand;ydaci?
- ZmlaJ1y są raczej folt'm.a1ne;
z początkclerrn 1959 r. w&p~a
będ1llemy przy naborze
cov..ać
kandydatów, nie jak dotąd z
WKR, ale 'Z wydziałami wojsikowymi l·ad narodowych. Kandydaci mogą się zgłaszać do :zarządu LPZ (Piotrkowska 53), zarządów dzieolnicowych I klubów.
- Przecież !duby LPZ zrzeszają także i tych, którzy ze służ
bą wojskową nie ma.ią nic wspól
nego lub Już dawno ją odbyl11
- To n.le przeszkadza. Oprócz
PTW - wyłącznie dla pobo-roLPZ prowadzi ta1kże
wych s·zkolenle masowe, poprzez kluby, za•równo dla poborowych.
jak i zalrnmJ,enlałych cywilów.
P.rzy Pio·brkowsk1ej 125 mamy
motorowy l radiolltlub,
'klub
przy tej samej uHcy, tylko pod 53
- klub sportów ogóln(}W'Ojskowych, a pod numerem 272b klub sportów wodnych.
- Tak więc dla każdego coś .
miłego? A czy dużo Jest kobiet
w klubach LPZ?
-- Mało. I to jest właśnie nasze pmvazne rzmarllw!enie. Przewidujemy stworzenie w ramach
samitarneg.o dla
PTW plutonu
kobiet. Może wilec wrodzony paniom samwrytaniz.m rzachęci jel
i;l~

pr&.OY,

'W LPŻ.
~zmiawwa:

,1,

n,

zimowe, lepienie balwa1116w itp,
s~ 11'1.iekiedy z calą przyjem
talk jak
ności!\ zaibaiwi!\ &ię
dzieci;

W tym raku Fundusrz; Wczasów Praoowruazych or:gain.Wuj e
w Spale w okres.ie świąt Bożegio

ku

Narodzenia i Nowego Ro(od 20 grudnia br. do ll

sty;c2llllia. 1959 r.) specjalny tur

:nus wouasowy. Na program
2-tygod:ruiowych wcza.sów złoży
się wiele atrakcji, m. in. w.spól
:n.a. wigilia i wielki baJ. sylwestrowy w klubie FWP.

o ile pogoda oopilSize i spadnie śnieg, ooządrz.ony zostanie
kulig san.i.ami. przez spal.sik:ie
lasy. Uczestnicy tych wcza-

z
będą mogli k0I1Zystać
wypożyczalni. spre:ętu sportowe
go, :z.aiopatr21Ci11ej w sa;nk;!, nairty i buty z łyżwami. Wiec.wcy
w kabędzie moźn.a sipędizać
wiar.ni, czytelni i J.tinie,
Skierowania na te wczasy są
do nabycia w Wojewódzk:l..-n
Biurze Skierowań w Ł<>dzi (ul.
Piotrkow.s;k.a 232).
Uhodzi jednak o to, by FWl'
nie poprze.stal na tym je-dnym
zimowym turnusie. Zabiegać
o to winna przede wszystkim
jako najŁódź. Bo Spa~a bliżej Łodzi. poloŹ<lin.a a trakcyj
na miej.soooW'OIŚć wcz.a.OO'Wa, powinna stanowić dla łodzian caloroazną pr.zystaf1.

sów

Nie każ<'ly przecież ma ooho
:n.a wczasy
w góry. Ludzie .stans.i, chorzy
na seTce lub po prostu wyozer
p.ani nerwowo, będą woleli wy
brać taką miejooowość jak Spa
la.
Moona by także w Spa.le organirować oprÓC<l; normal;nyoh
woza.sów wypoczynkowych, jakieś turnusy specjali.styozne:
lingwistyczne itp.
brydżowe,
Można by organizować z Ło
dzi kuligi do Spały w niedziele i święta. Pomysłów zre&:ZJtą
z pewnością Oll'ganizatorom me
zabraknie,
tę wyjeżdżać zimą

w Muzeum

•

Dziś -

A

na.prawdę

iszkoda by by-

ło PQW.stawić ośrodek w..~

wy w Spale nie wykorzysta.n)'
w Qk:riesie zimowym.

(as)'

Audycja muzyczna
w Klubie MPiK
Ł6dzkle Towarzystwo Muzyczne - komitet obchodu Rolu1
oraz Klub
Moniuszkowskiego
MiędzynaroooweJ Prasy 1 Ksl ą:t
.kii - organ izują w sobotę, 6 bm.
'o godz. 19 „Audycję muzyczną",
na którą złożą się pieśni I arie
Monluszlcl w wyJrnna.nlu Zofll
SllwlńskteJ l Michała Marchuta.
l akompaniaSłowo wlątące
Glubiósk!.
Czesław
ment które
Wstęp za 211.proszeni~.m1;
klubu.
wydaje czytelnia

-

Budo1ł'nlclwo

mieszkaniowe

w latach 1958-65
Dziś o godz. 18 w lokalu NOT,
przy ul. Piotrkowskiej 102, m.gr
Jaworski 1
inż. arch. Cyprian
mgr inż. Ludwik Kuydowicz wygłoszą odczyt nt. „Pro,Jekt pla\llt c>t.apowego budownictwa mieszkaniowego m. Łodzi w Ia.µch

.

1958-1965",

Dyskusja

w Klubie

„SPOŁEM"

8 bm., o godz. 17.30 w lokalu

klubu spółdzielczości spoży;w
ców (ul. Piotr kowska 76) odbę
c17,ie się zebrainie dys.Jmsyjne na
temait „Perspektywy romvojowe
&półd.z;!eLczości gopożywców w duPo referacie,
żych miaJstach".
który wyg1ooi Irena Strzelecka,
prezes Związku Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warsz,awl&
- ctyskttsja. Wstęp bezpłatny.

Sztuki
•
Slewiński

li W niedzielę-Rembrandt
W

ro.ku

bieżącym

upłyWa

40 la·t od śmietic<i Władysława
S!ewlń&kiego (1854-1918) wyb1t-

nego, a·cwko[wie<k maro znanego
w kraju aJl"tysty, reprezentują
cego w SZJbuce polskiej korica
XIX i począt.ku XX wieku wpły
wy ówoze.~ej StZtuki francuskiej.
Z okazji tej zostamie otwarta
w Mu-zeum &z.tu.ltd w Łodzi w
dniu 5 bm, wystawa poświęco
na j;;,go twórczości, na iktórą zło
ży &lę przeszło 20 d?J!eł oryginalmych, pochodzący.ch z róż
nych muze61w w Polsce.

* •

Nleisłychamle boga.t y był dorobek Żnaikomitego mala111Za i S'ZtyRemholendeirskiego
charza
Pozoi;tało
b r andta (1606-1669).
po ntm 50-0 obraizów, o·koło 150
nosu,n.ków i wiele 621tyc:P,ó,w. ""·w.

tym mnóstwo aI'cydzieł najwyź•
szej rang!.
nich - r:eprodu!~cje
Część z
obrazów, rysunków, dokuanentY
wleLkiego ml:strza itd:
tyczące
bedziemy mo.gLi zobaczyć VI
Łódzki1m Mu-zeum SZitu.k:i na w_Ystawle p.oświęconej twór::zosci
Rembramdta, a zorganl11.o.wanei
rnstytu
Holenderski
przez
„
Wspó~pracy Kulturalnej.
Uroc.zyste otwaircle wysta,w ,
na9tąpi w niedizie!ę, 7 bm. o godzinie 12, przy czym spodzie<wa·
na jest obecność przedsta w1ctell
ambasady holenderskiej w warszawie.
Uroczystość uatrak.cyjnl ko!,0 j
rowy :llilm w poolskiej wer., '
dzięki któremu zai>o.zinamY si~ z
najcem.r•J.ejszym! dZiełaml Rembrandta w:zibogacającymi obeit;.::!~
muzea am,g·!elskle, nJemaee;llrllllllC\Ui~~- ~~-..

JF~NE

'l'ELEFON'V

KOMUNIKAT

„Chlopieo s Gutaperki"
g. 16, „Dezerter" i· 18,

coPgdzłe~ 11mP

W

20
W zwić,zlru z organizowaniem pr.zez Ml.niDKM (Na'W!I"Ot 2'l) „Klub
Kobiet" do2!W, od lat 16, s terstwo Zdrowia egzaminów państwowych
__ f -· ·-- · -· - rq
-LL-.. ±e2L------22E-08
i· 17, 19
dla pielęgniarek mlodseych i przyuczonych
292·22
* ~ •
SOJUSZ (II - N.owe ZŁot
333-33
n'O) „Helena t mężczyź· uwaga! Repertuar !IPO· (dekret z dniia 21. IX. 1950 r. Dz. U. R. P. nr
555-55
na podstawie 44 poz. 410 - o przejściowym try;bie nabyPrY.W• Pogot. Dzi~ 300-~ (W. ntllW'iasach podajemy ni" dOIZJW. od lait 18, g. rządzono
komunikatu Ok.ręgO<We- wania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza)
17, 19.15
kategorie kin)
ADRIA (II _ Plotrkow- STUDIO (III - Bystm.y• go Zarządu Kin.
All
Wydzi.J: Zdrowia Prezydium Rady Narodo• :to 4'
eka 7-9) „Wolne miasto"
•
Tł/I.
dC>ZJw. od lat u, g. 17,15, Przedsprzedaż bilet6w na wej m. Łodzi podaje do wiadomości, że wszyska 150) „Piątka z ul
2 dn1 naprzód do kin: stkie osoby, które odpowiadają
TEATR Nl>WY (W1ęokow Barsldej" do21w. od lat 19.30
warunkom
12• g. lS.45, lB, 20.l5
„Polonia",
STYLOWY (I - Klliń.skle „Bałtyk"
skiego 15) .nieczynny
złożyć w nieprzekraczalnym terminie
„Włókniarz'', winny
go 123) „Portier z J,a.zu- „Wisła",
TEATR 7.15 (Traugutta 1) BAŁTYK (premierowe
Narutowl<:i:a 23 > „Kapral rowego Wybrzcta" dozw. „Wolność" - w Ośrotl· do dnia 15 grudnia 1958 il". następujące do·
· nieczynny
Filmowych, kumenty:
OPERETKA (Plot.rkt:1Wska z Madagaskaru" dozw od lat lG, g. 15.45, 18, ku Usług
ul. Wlgury a w godz.
nr 243) g. 19.15 „Krysia od lat 14, g. 10, 12, 14, 20.15
1) podanie,
2
SWIT (II .._ Bałucki Ry- 12-16
IS, 18, 0
Leśnicza.nl<a"
2) wlasnoręcmie napisiany życiocys z dokl:a" ą. •
TEATR IM. JARACZA DWORCOWE (II - Dwo- nek) „S<>botnl wieczór"
dnym wyszczeg6lnieniem czasoik1resu pra(ul. .Jaracza 27) g. 19 rzec Kallskl) „i.owcy ty do:z>w. od lat 16, g. 16, ZOO ...., czynne g. 9-1•
-grysów", „Walc na lo- 18, 20
„Ma..lątek, albo Imię"
cy w poszczególnych placówkach służby
ł
S!enik.ie(Kopernika dzlc", „Wieczna Ewa" TATRY (II „PINOIUO"
zdrowia od - do,
.nr 16) g. 17 „Bisto- g. 11, 12, 13, 14, 15, 16, wicza 40) „Para.grat I
miłość" do2lW. od lat 14 Tuwima 19, Wól•c:zańsika 3) Ś\\·iadectwo t1kończeniia sizkoły podstawo.rla cała o niebieskich 17, 18, 19, 20, 21
z i
'"""nk __,_
"
g. 15.45, 18, 20.15
GDYNIA - remocnt
migdałach"
\Vc'
(poremle~we - •7, Pit..,, Ow"""'a 225 • ~1 ~r
„ARLEKIN" (Wólczańska ŁĄCZNOSC (III - .Józe- WISŁA
1
1
46
ą~ 4) ŚW i~dectwo ukońozeniia !kursu mrodszych
,.:,_,~~<f'n
...,!,
•
k
..
Wska
odrzu
„Pilot
1)
Tuwima
złodziei"
„7-miu
43)
fów
nr 5) g. 17 „Niezwykły
" •
towców" doo:w. od lat 12 Cl'JS· a ,....,..,,,,.,vbO
dozw. od lat 12, g. 19
wynalazek"
pielęgniarek,
24
-b
rawskiego
g. 10, 12, 14, 16, 18, 20
TEATR MŁODEGO WI- MŁODA GWARDIA (II .i) indeks (o ile jest młodszą pielęgniarką),
DZA (Moniuszki nr 4a) Zielona 2) „Popiół 1 dia WŁOKNIARZ (premfoa:o- AS Al. Ko~ciuszkl 48 6) zaświadczenie z ;pracy zawodowej ściśle
na ment" dozw. od lat 18, we _ Próchmika .nr lG) pehll stałe dy:tury nocne
g. 19.30 „Intryga
oln·eślaiące czas okres pracy w danej plaDYŻURY SZPITALI
11.45, 14, 16.15 „Winna" doz.w-, od 18!1: 18
g. 9,30,
prędce"
cówce od - do,
g. 10, 12, 14, 16, 18, 20
POWSZECHNY 18.30, 20.45
TEATR
t
(premierowe
7) doktadna opinia z pracy zawodowej pod·
(Obr. Stalingradu nr 21) MUZA (II - Pabianicka WOLNOSC
~ołotnictwo - Szpi al
- Przybyszewskiego 16)
g. 15.SO „Pamlętnłlt An· 173) „ostatni akt" dozw
pis:ana przez kierownictwo zakładu i przegurie-~~o
ny Frank", g. 19.30 „Dru od lat lł, g. 15.45, 18, „Gość z zaświatów" - Klmu:i~m;y
0
łożoną pielęgniiarkę.
dozw. od lat 12 g. 10, 12 dowsk1eJ, u · ur e20.15
ga Parada Parnclla"
dowsk1ej 15 - Chojny 1
14 16 18 20
Bliższych inf·ormacji udziela st. wizytator
Ruda, Szpital lm. dr H.
' • •
:I'EATR ZIEMI ŁODZ- PJONmR (II - Fra.n clszul. Łagiewnicka szkolnictwa średin.iego, ul. Pai"'lrnwia 8, nr pię
KIEJ (Kopernlika nr 8) kańska 31) „Dorośli i ZACHĘTA (Il - Zgierska Wolf,
dzieci" dozw. od lat 14, nr 2G) „Kalosze szczę- 34-36 - W.Ldzew Staro- tro, pokój 375, telefon 290-40 wewn. 230.
nieczynny
ścia" do.zw. od lat 16, g. miejska, Sródm!eŚcie, Szp.
(Jaracza nr 27) g. 16, 18, 20
OPERA
9.30~ 11.45, 14, 16,15, 18.30, im dr H. Jocda.na, ul.
POLONIA - remont
nieczynna
26 4
Pr2ycr:odnicza 7·9 - Ba' ~
TEATR ŻYDOWSKI ('llll. POKOJ (II - ltazlmlema
. Wl ęck·Cl'Wsk.iego 15) g. nr 6) „Gwiazdy na skrzy ODRA (Pr2ędzalnlam.a 88) !'uty, Szipital im. Maduro19.30 „Drzewa umierają dłach" doziw. od lat 7, „Dezerter" doow. od lat wi·cza, ul. J<;rzemleniecka
nr 5 - P<>looie
stojąc" - prap<rem.iera g. 16 „Cichy Don" II se 12, g. 17, 19
rla <!OZJW. od lat 16/ g. POPULARNE (II - ogro Chirurgia: Sz;pltal im.
dowa 18)" „Cyrano d~ N. Barlickiego, ul. Kop18, 20.15
MAJA (II _ KilJ!ńsk!le- Bergerac dozw. od la. cifa;kiego 22•
ll'lllS
1
17 • 19
Interna: SZpital !m. dr
J\IUZEUM ARCHEOLOGI go 178) „wczasy z Anio- 12• g.
<l0'7JW. od la•t lł, g. PRZEDWIOSN'IE (I - że Sterltnga, ul. SterU1n.ga 1·3
łem"
CZNE I ETNOGRAFICZ
Ł6di, ul. Więckowskiego 35
NE (Pl. WoLnoścl 14) g. 15.30, 17.30 (19.30 seans romskiego 76) „żołnierz Laryngologia: S?JP. Im.
Tel. 205·09
królowej Madagaskaru" N . Barlickiego, ul. KoplO-lG (w91:ęp bezplaitny za1n'llkmięty)
zawiia<lamia, iż z dn. 10 listopada 58 r. uru·
wycieC'z.ki zamiejscowe) ROMA (II_ &zgow.Ska 84) dozw. od lat 18, g. 15.30, cińskiego 22.
Okulistyka: ~itai im.
l\IUZEUM SZTUKI (Więc- „Cichy Don" I se,ri·a 17.45, 20
chomila przy ul. Więcltowskiego 35 punkt
KLUB N. Barllckleg'O, ul, KOIPkowskiego 36) czyinne g. dozw. od lait 16, g. 15.45, GARNIZONOWY
ślusarnko-spa
usługowy rz zakresu prac
__,...,.
..,9-15
OFICERSlH (Tuw.ilma 34) cJńsk1ego 22.
18, 20.1~
walniczych oraz gialwamic:z.nych jak:

Pogot. MlllcyJne
Pogot. Ratunkowe
Strat Po:tama
Kom. Miejska MO
Pryw, Pogot. ;Lek,

TE

07
404-44

zastępca

0

tn;"·

SP-NIA PRACY

,,I(01"'LARZ''

ll1lilllJZEA

I
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KONKURS

OSTRZEGAMY PRZED NABYOIEM

ręcznej ma.szyny do liczenia. „Triumpba.·
for" nr 182471, skradzionej z Zakładu HanW.Z.G.S. „Samopomoo Chłopska!'
dlu
Łódź, ul. Próchnika 1, tel. 340-81.

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi
Wydział

Zdrowia

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko !kierownika Zarządu Inwestycji
Zdrowia.
Kandydaci winni odp<Jwiadać niastępują
CJ'lH warunkom:

~) u~·rawnie.nia budowlane z art. 361 lub 362
Ust. Budowl.,
3) co najmniej 5 lat praktyki w zakresie budown'ictwa socjalnego i mieszk.aliliowego.
Uposażenie :zasadnicze wynosi od zł 2.800
do 3.500 oraz premia uznaniowa. Stanowisko
jest do objęcia od dnią. 1 lutego 1959 r.

Spożywczego w

Ili

OGŁOSZENIA DROBN~

ele-ktl'y•czną

Zbytu

ciężarowe

NIERUGHOMOSCI

1

ZAWIADAMIA

że prowadzi wolnorynkową sprzedaż (bez
w mag.azynach przy
zleceń) CEMENTU ul. Obr. Sta.I!ngradu 111, ul. Zbąszyńska 3,
Rzgowska 119 ora;z w oddziale Ksawerów
8225-K
(Wi&ew-Żdżary).

I

Obwieszezenie o lłeytacji

Łodzi.

W Zmarłym tracimy oddanego przed·
siębiorstwu pracownika. i nieodża.lowa.•

I

nego

kolegę.

Cześć Jeiro pa.mięci!

RADA ZAKŁADOWA, DYREKCJA.

SAMOCHOD „DKW" stan
Tel.
sprzedam.
doOO-y
24234 g
21~-61
TOitARNIĘ 2 m, ma·szynę
overs anecz.ltową 8X60,
lock trzynihlwwy sprze24575
dam. Tel. 550-36
SAMOCHOD- mar'ki Me;fcedes V-170, stan do-l>ry,
nowe sprzeogumle~ie
dam. Oglą<;lać codzie.n.nie
gooz. 8-11, ul. Próchn;24574 g
ka 9
PLASZCZYKI z.tmowe -

dziewczęce i chłop.ięce od

5 do 12 lat kup,lsz w pracownl Piotr'kowska 84 (w
24598
pcdwórzu)
„Hoh.n(!i;;
AKORDEON
120 basów sprzedam. Tel.
33~··10, godz. 16-18

111---------.
I LOKALE I

Jadwiga ANFOR.O•
WICZ, skórne, weneryczne. kobiece 15.31>-19, Pró2ł271 g
chnika 8
CHOREMU DZmCKU o
każdej porze udzieli po·
mocy Prywatne Pogoto'l'ie Dz.iecięce. Tel. 300-00
PIĘC TRÓJEK tel. ~3~·33
natychmiast >vizyty domo
we lekarzy specjalistów
również dziecięcych call\
dobę. Wykonujemy elek•
trokardlogramy w domu
24160 a
chorego
NADCZYNNOSC - tar-czycy, wrzody (żołądka,
dwunastnicy, żylakowe),
nl'rwice, ne1'Wobóle, astma 11lp. Dr S.Zereszewski,
17-19, Lima11owskiego 21

Dr

Dr NITECKI specjaU.<;ta
skórne, wenerycwe, mocw!Xciowe 16-18, prze.pro
wadził

się Kilińskiego

82

•·--------~- (róg Tuwima)
POKÓJ z kuchnią nie po- PIĘC PIATEK (tel. 555-55)
kwat.erunaco-wi Prywatne Pogotowie Ledlegający
Al. 1 karzy Specjalistów o każ•
ku-plę. Zgłoszen>ia
Maja 32, m. 6, II p.
C:cJ porze za1atwia w4Lyty
MAGISTER samotna po- domowe. Do dz.ieci wyszukuje pe>koju sublo.ka- jeżdżamy natychmiast
1-2 lata
tor31!<iego na
wzglęoo!e kupi pokój nie
pocl.legający kwa.terunkoOferty pL'>'emine wi.
Biuro Ogłoozeń,
„24440"
P.1 otnkowska 96
2 POltO,TE kJlchnla wy- KUR.SY .samochodowe • . arnat0Tsik1e 1 zawodowe
'
rt
go Y W Blel;.n".le (1 ll'IaJa k t I Il III pr·edpolud•
•
9 - A.Panasewicz) zaimle- a · • •
r.ię .na pokój, kuchmia iub n ~owe 1 wl.eczo~O'\ve TKWP. Zap1~y, rnformaje.den DO<kóJ w Lodz,i
.·- - - - - ·- - cje Tuwima lo, godZ. S-20
Rozpo<:i:ęcle
POKÓJ 2l kuchnią ('kawa- tel. 297-48.
lerka 24 m kw.) bloltl ul. kursu ama.torsklego 6.XII,
kursu zaw,
DruJ<al!"sk~ 17, m. M zamie rozpoczęcie
nlę _na dwn po.ko.Je z ku· kat. I, dn. 4.XII. 58 r.
najchr.1ą z wygcdaml chętniej w blokach. Ws7.el KURSY przyśpleswne m~
samocho
l
kie k<>szty związane z za- tocyklawe
clowo-motocylclowe orgamianą pe>krywam
nizuje LPZ Klub Mo1.oro.
POKOJ, kuchnia T.oma- wy. R'Ozpoczęcle kursów
za.mienię na w pierwszych dniach stys~ów Maz.
Za.p1sy
row_nor.zędne lnb po.kój 'W cznia l9:i9 roku.
tel. przyjmuje f,ódzkl Klub
Wiadomość
Ło.azl.
24520 !! Motorowy LPZ, P.iatrkOW'.
309-JO
STUDENTKA posz.ukuJe ska 125, tel. 367-57
pokoju sublokatorskiego.
Cena <>bO'.lętna. Oferty pisemne „24543" Biuro Ogło
57.eń, Piotx1kowska 96
CZTERY-pokoje, -wygody
w śródmieściu III p. za- DACZ Henryk, Mł'Jnar•
mienię na podobne II p. ska 104 (Starom!ejs:ka) zgu
Wiadomość tel. 277-23
bil kartę .zdrowi·a
POKOJ z kuchnią częścio UNIEWAŻNIAM za.gubiowe wygody zamienię na ną pieczątkę o brzmieniu
dwa pokoje z l>."Ucl:i.nią. „Teresa
:felczer
Król
Skłaidowa 13-19 oo godz. Łódź, ul. 22 Li·vca 10"
24595 g
19.30 <!'O 20.30
INZYNmR samotny nu
stanoW!sku poiszukuje pokoju sub!Olkato1'sklego naJ chęhnlej cen!lrum. Pła
ci z góry. Oferty pisemne
,24580" Bhu·r o Ogloszei1,
24580 WYDZIERŻAWIĘ, sprze.
PiO!triko-wska 96
. - - - - - - - - - - dam lub p.~zyjmę ws.pól·
nLlta do średni<?j w!elkośc.' hodowli lisów. Oferty
„244Gl" Biuro
.___________. plsemhe Piotrkowska 96

'

.

Łodzi

--------------------Nr. Km. 1027-58.

[li[

{I] PRACOWNICY. POSZUKIWANI Ili

Oferty wraz z życiorys.em i odpisami dokumentów :nadsyłać p.ależy pod adresem:
Wydział Zdrowia, Prezydium Rady Narodo·
wej m. Łodzi, ul. Parkowa 8 po'kói 370, III
p;ętro w terminie do dnia 31 grudni.a 1958 r.

rocbomośei

CYNKOWANIE.

księgowego WoJe·

głównego

NAUKA

J

(duży komplet) ()raz dwuosobowy kaja,k składany
gumowy „Delfin" sprzeda.ro. Rewolucj.l 1905 r. 4
2H69
Sw~derski
przyczepy, silniki ora.z różne ooię§cl za·
sprnedam. Siii~io.ciion „skoda" DOMEK-wLllę
mienne do samoohodów
Mlesmkania wol.ne. Wiado- (26.000) stan dobcy s·pr.zemość JuJlainO'\Vslk.a 28, m. 1 d am. Oglądać nie-0.zi.eilca od
24460 g g od-i:. 9-17, Zachodnia 80
Król
PLAC 2.200 m kw. w M ASZYNĘ-:slnger" gabi:
Woli pnzy netową sprzedam, ul. LU·
Zduńskiej
dworeu pilnie sprzedam. omien;ka 21, m. 30, ofilcy
SpóJldzielnlai Pracy „TRANSPORT"
24476 g
Wiadomość ZduńS\ka Wo- na
la, ul. Szrud.kowska 43, M ASZYNĘ
sanecz.kową
Łódź, ul. Żeromskiego 54, tel. 320-29.
d ziewiarską 8 na 80 cm
Józef Matysiak
Wa!Jtera) SPIItl:edam
(ma.del
Ra- Ł
kw. '\IT Wia~--------------------- PLAc-1-:-0-00-m.
ód:i:, Obr. Stailingra.du 56
dogOS!'ZlCZU spr-zedam..
2'148U
domość ul. Zg!emska 124, nl. 7
244479 wóZEK głębCl'k!, clzlecięm. 1
jednorod:zhruny c y, ·ceratowy, .nowoczesny
JlOMEK
nie WY'k-Ończony w cel[l- sprzedam I. HacZ1}~urska,
trum miasta z 'l>Vle1!timi N iciaTnia•na 41, parter
1
me s AMO-CHO~Chev.roJet
INŻYNIERA lub technika budow1anego z garażrumi
łączmej po- Fleebma'.>ter"
chan>cz.nymiwal!'.sztatem
sprzedam.
pr.aktyką na stanowisko ins~·ektora technicz- wle1·z.clmi ca 1.250 m kw. F~zgowslca 52. m. 28
nego do wydziału inwestycji z.a.trudni na- ,natychmiast do sprze<ia- MOTO CYKL ,,J·arwa' 1 200
Pożyczdta bttdoiwJana b
teQeSlkO'pów pi.lnie tv„chmia5t Centralny Zar"'"d Handlu Obu- 'Ilia.
zapevwilcma. Oferty pis-em ez
"""
]Jl
wiem ł,ódź, Ciackiego 16. Zgłoszerua osobi- ne „24587" Biu.ro ogroszeń s przedam. Łąkowa
iASZYNĘ daim.s.ką i me245871~
8189-K Piotrkowska 96
ste przyjmuje wydział k:adr.
sprzeeżltarkę ,,Sd!n.ger
DOMKI, pla<:e, gospoda,r-1 d am. Zachodnia 54--12a
KROJCZYNIE krawiectwa lekkiego oraz bie- s·twa spr-zedam oraz pozagra11icz.ne do POMOC domowa potrzeb WSPOLNIKA z gotówką
EBLE
nierucho- Mabinetu sprzedan1 tanio. 'mt na przychoclne lub na przyjmę do stacji obsł..igi
różne
liźniarstwa z jednoczesnym pełnieniem fun- szukuję
W•ia<lomość
mości do kttpna. Informa ~ abtanlce, Chłodna 16
stałe. Próchnika 16a, m. 7 samochodów.
k cji kierownika punktu usługowego poszu- cje Kilińskiego 180-4
24503 Nap.ietl'l!kiego 62, m. 6,
prawa oficyna
kanaklubowe,
'OTELE
Retkiinla
F
kuje Spółdzielnia Pracy im. M. Forn.abkicj
ę, kołdrę puchową, kuch POMOC domowa portrZebira.ctlCl'tecl'llniczmy,
P.1ię elekbryC<Z1ną spr,zedam. na natychmiast. Płot•·okow ZAKŁAD
w Łodzi, u.I. Rewolucji 1905 r. nr 11. Zgłosze79, tel. 324-06
wle·czorem ska 86, m s, Czajk· f Nsiki Plotnkows'ka
_ Tel.etonować
Il
_
nia przyjmuje dzl.ał kadr IN piętro.
24522 POSIADA-JĄCY dużą prakt napra,w1a radioodbiorniki,
300-61
tclewlri:ory szybko - taAMOCHÓD „wa.rszawa'' tykę w ha.ndlu i praemy- .n.10 - solidnie
24303
2 PALACZY centr. ogrzew. (kotły niskoprę- BLUZKI, szallikJ!, kapro- ss•przedam.
Zduńsika Wola, śle, pr•z yjmie pracę. Pożne), dozorcę nocnego i dziennego zatrudnią .ny ri: paczek ku,pię. oter- Dąbrowskieg>o 7, Jankow- siada samochód osobOIWY BRYDZYSTOW mi&trzow·
s,tanszych
natychmiast Łódzkie Zakłady Przemysłu Gu· ty pisemne „24534" Bt.uxo ski. Oglą<lać w niedzieil.ę nowy. Oferty p!.setnll'le - .sk·o grających,proozę
,zateBiuro Ogłoozeń, rniepr.lących)
„24581"
zikarsko-GaJa.nteryjnego w Łodzi, ul. Zaką- Ogłoszeń, Piotl'kowska 96
OTO CYKL „WFM" fa- Plobr<keowsk.a
_ __
_
33;c.D·..:5;;:.l
lefC1nować
24581
96
M
„Moskiwicz
ISAMOCHOD
ł
·
d
j
·
·
bryc:zmie
alC>wY sprrredam.
t na 6 - 63 , Zg oszema przyJmu e zia o~ga.n. 402" mało użvwainy kupię Próchn,Jika 4, m. 23
KOBIETA-crenciStka)- )';; PRACOWNIA konfeikcyjposzukuje
(skle;p)
8196-K Oforty piseunn~ „24599" ....: DWA rowerymęskie 1 dziecka potrzebna. Win<to na
zatrudmerua i płac.
mość Łódź, Wierrz;b<>wa 15 wspóln~ka .z gotówką. Tel.
Pdotrkow óżko białe metalo.w e z m. 11, godz. 16-19
Ogłoszen,
BLUro
24590
244-n
96
24599 g ~ uteracem sprzeda.ro, tel.
KIEr.OWNIKA zakłladu (win'iiarnia) zatrudnią ska
BJrty.styoz24340 ~ POMOC domowa pat;rzeb PARYŻANKA<1H1Jprawla
rzeźmi.cze :r:a 34~-81
od ziaraz Białostockie Miejskie Zakłady Spo- MASZYNY
gar
kontakt w dobrym stame ·na. Wladomo-~ć Rewolucji na cerownia
.
zywcze Przemysłu Teren<>wego w Bi&łymsto- kupię. Oferty piisemne _ u WAGA! TelewizOJr ,,O- 1905 r. 25 m. 18 (P.ołu<lnio derobę bez ślaidu. Wlęc
mru;zy12-kanalowy,
rion"
pię·
I
5,
m.
6,
lww&kiego
24630 g
ku, ul. Reymonta la. Trzypokojowe mieszka- „246()5" Biuro ogłoszeń 1ę kuśnierską „Singer" 1 wa) tel. 362-52
.. 24313 g
tro
2460:> '~ amSką gabinetową sprze
Piobr<lrowska 96
nie w nowym budowmictwie :z.apewniooe.
LOKAL p1·zemysł0'\VY w
dam. Lipawa 68-23, pocentrum i gotóWk:ę pos~a. raeczna ofilcyna
PRACOWNIKÓW z wykształceniem technida1t1 - oczekuję propozy.
SA!\IOCHOD „Opel-Olimcznym, średnim i wyższym (włókienniczym)
Oferty pisemne cji.
p. ia" tainlo sprzedam . Ul.
Biuro Ogło.szeii,
„24586"
'
na następujące stanowiska: mistrzów, pod24550
Rzgowska 132
Piotrkowsika 96
mistrzów i praktykantów na tkalnię i przę
Dr KUDREWICZ s.pecja- FERMA-Llsów i norek-na:
l'>lA.SZYNĘ°
dziewlarsiką NORI{! standaTt oza·NHl
dzalnię zatrudinią ZPW im. N. Barlickiego w 2l klatkami. 7 samic, 3 X80 „Dub·iet" spirzedam. lis'1:a weneryczne, skórne, stawiona na produkcję
moczopłciowe 8-10, 14--16
Łodzi. Z~.łady zatrudnią również tkaczy na samce wstąpię z powodu Naruto-wicza 13--4a
skór, wzorO<Wo u.rząci7.o.na
uli ca 22 L1pC'a 4
kresu;. kortowe na pół etatu i cały etat, ucz- wyja,z.du. Kupno kredyto- !\10TOCYRL )JDKW" 500 żi)JĘcll\"-rent_g_en_o_ws
k.i_.e (chłodnia, koścJarka, sa__
J;:.oszem sprzedam, stan
mochód) zw1er2ęta liJcen•
z
wek.spółdzielni ze
we
niów i uc:rAmnice n:a tkalnię, skręcarki wy- sle. Kla.tki go'1:ówką. Tel. bardzo dobry. Ogląda6 zębów wykonuje s.pecjal- cjonowane, przyjmie poden,tystyczny,
rentgen
nir>
(od
u·
etat,
cały
i
31
etatu
pół
na
kwalifikowa'Ille
207-26:___ _ _ _ _ _ __ od 14, K.ratero~a
waiinych ud:z,l.alowc6<w 2J
24292 pracą lub bez. Kairma z.ac-rennice na slrręcal:nię, śrubowników i przy- ~t-ASZYNĘ ga.binetową - StrykOW5kiej za mootem) P1otl'kl'l'Wska 121
pewnlor:a. Oferty „Dz!-en.spoojaJ1'o;;ta
~ENKO
Dr
ę
y
g
O
Ian
ce.
kwl
w
RUZ
Zekręca.czy na przęd-i:alnię, ull'Ł1liów i uczennice „Singer·• sprzedam.
front szych !loścla:ch spirzcidam. I skórne, we.neryczne, wlo- r:lk Bałtycki" Gdańsk pod
romsk!ego 18-11,
na przędzalnię, rewidentów i pracownl!ków ITI
8211 le
„zespól"
132
24582 sów 16-18, KilińSlklego
24185 Tel. 389-21
piętro
do służ<by do:wr.owa111ia i sprzątaczki. Zgłosze 1(APCE gotowe i na zania osobiste przyjmuje drzfał personalny w mówienia poler.a pa·acoM•Łod7..i, ul. Żeromskiego 108 w godzinach od r,;a - Wlęckaws-kiego 44
8 do 16. Nadmienia się, że .zaiklady 'llatrudnią MEREŻKARKĘ „Singe.r"
również praoowni.ików spoza terenu m. Ło ~ ma.torem .l maszynkę do
podlnomenla oczęik z igłą
8226-K sprzedam tsn:<>. Zgierska
dzi.
nr 28, pracownia siwetrów:
MONTERÓW 111a wod.-kiain. zatrudni od m- CEGŁĘ, białą. pełną, forr.az ŁódQlkfe Przedsiębi orstwo Budownictwa mat normalny kl. I poleca Hurtowa Sprze.daż MaMiejskiego nr S, Łódź, ul. Goplańska. nr 28 teriałów Budowl. M. Rzc8234-K lc:ecld, Bydgoszcz, ul. E.
(Ba1'uty).
7666 k
Plater 20
POMOCNIKA 'Palacza rnatrud'.ni natychmiast KOCIO<. parowy „Niessen-Werke" ca 3 m kw.
Techniczna. Obsługa Samoohodów w Łodzi, sprzeda.ro. Plrobosz,czewice
Dojari:d ~'~-!!-,~~~~~~~-_...,,,
Al. l{cściuszki '73-75. Zglloszenia pr,zyjinJUje 47, 11c. Zgierza.
ka!llwaj em. .ozo;r,lrow~k1.m
dział ~adr w. Lodzi, ul. Wigury n.t'. 7.
l>ZIENNIK ŁÓDZKI nr 289 (37łdł
.

Samochody

1) Dyplom ukoń~nia wyższych studiów polit(X:hnicznych na wydzial~ arctiitektury
lub budownictwa lądowego,

w

MOSIĄDZOWANIE

KOLEJKĘ

Służby

Miejska. Spółdzielnia Za.opatrzenia

CHROMOWANIE,
NIKLOWANIE,

pracy

wódzkiego Przedsiębiorstwa. Hurtu

TR„

•
Dyzury
ap e k

4 grudnia 1958 roku zmarł

w cza&e

WINCENTY BONIKOWSKI

«INA

__________________________________

dniu

nagle

KUP"O

PRACA

'

I

I

ZGUBY

)

ł

ROŻNE

I

Ogłosczeń,

I

ł

l

Komornik Sądu Powiat.owego w Brzeziniach
Mieczysław Różews'ki, mający kancelarię w
Brzezinach, ul. Okrzei 5, n:a podstawie art.
608 KPC. podaje do publicznej wiadomo.~ci,
że dnia 10 grudni:a 1958 roku o godiz. 9 w Brz~
zinach, Plac Jedności Narodowej 12 odbędZ'Je
się licytacja ruchomości składających się: z
foteli fryzjerskich, pieców !k:aflowych ;przenośnych, silnika elektrycznego, .suszarki e_le:ktryczne1 fryzjerskiej. masz.y;nki repasers'lneJ,
szaf pralniczych oszkl0'!1ych, wyrówniar'.<-i . z
silnikiem, fr~erki i piły tarcwwej z s1lmki~m. pompy z silnikiem, kuźni elektrycznej,
w'i.rówki pralniczej, samochodu ciężarowego
marki „Gaz", przyrządów fryzjerskich, na·
r.zędzi ślusarskich inowycll i używanycll, czę
ści elektrycznych. farb suchych, papy smoło:vco~j. 7,apr·awy s:mmotowej, cześcl z>eg.arm.1str.zowskk:h, desek dębowych, róinych kafli„ siatki ogrodzeniowej i warszt:atów stol.arsk1·ch 0'1~ac'.>wanvch na ogólną ~umę 113.531,11
zł, :należf)cych do masy upadłości Powia,towej ~Vi;lo.br.anżowej Spóklzielni Procy Usług
Rzem1esln1<"Zyc'h w Brzezin.ach.
Wyże.l wymienfone ruchomości i wiele innych nie wymienlonych of(lądać można w
dniu 9 1mdnia 1958 roku od godz. 9 do 16
ora;; w dniu licytacii w Brzeziniach Pl-ac Je'
dności Narodowej 12.
Brzeziny, dinia · 21 listopada. 1958 r.

Xomornik (-J Mi~a.w Różewski.

ł .•

LEKARSKIE

'

W grudniu wielkie atrakcje
KRAJOWEJ LOTERII PIENIĘŻNEJ

Dodatkowa premia GOO.OOO zł.
zł. •
41.200 wygranych - S.98!.4.00
______________
I

Sport
T

e

Sport ·

e

Sport

I

e

Spori

8 Sport

e

Sport

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

Poważna

dotacja GKKF

8 Sport

e

Spori

Harcerstwo lodzi

e

....
Sport

Lepiej

8

Spori •

Sport

8

Sport
d

i1P

trzymać nerwy na wodzy

garnie do sportu
,
. · , .
Nareszcie pomyslme rozwiązano sprawę %7~;;E$E:~a7i~ M~~~~~"!~!.!„ „<~,~~:łk. „~:~~
•e

roz bUdOwy toru

W

się

Helenowl

Z wielką radością witają niewąt- saJą komimlkO'Wą, szaletami i

powszyscy sportowcy Łodzdl kojem wypoczyinkowym z widoczos>ta1tnio <l!')cyzję przez nością na tor dla zawodników. Na
GKKF w spra.wie modemizacji i dachu trybuny projektujemy zorro'llbudowy obiektu sportowego w ganizować ka1wlarnie.
- Kto prowadzić będzie roboty?
Hele:iowle, a śc1śle•J mówiąc, toru
- Pracę, która xo-npocznie s·ię w
kolaH.k1ego. Po druzszych debatach, k001ferencjach 1 naradach o- kwietniu 1959 ir. uowle11Zvliśmy
statecznie GKKF zrutw•ieirdzH plu- MPRB nr 6, tnż. dyr. WrÓblew111y, a co naj·w.ażniejsze, przez111a- skiemu. Instybucja ta !le wspomczył OOJ?OWlecl:me dotacje, które w nianym dyrektorem ikończy obecgm2chu naszego w
powinny wystarczyć nie remont
zupelnoscl
Brygady robotników
ll"la przeprowa.dzenie budowy pawi- Helen01Wie.
są w pracach
trybuny, uporządkowani' wy.S>pecJal!:Z01Wane
lonu
Ogólny
wja'Zdu na tor dla !'<Zosowców i Lnwestycji sportoWYch.
2 miliony zlowybudowanie dodatkowo wałów koSl2lt µrzekracza
tych.
wo.kół toru.
- Proszę nam powiedzieć, Ile
Na temat tycn rnaJącycn nieba- mieścić będzie osób trybuna i jaka
wem rOZ1po-cząć się prac, .-ozma- przewitlziana jest pojemn-0ść całe
„Społem"
w.la:rny z sekireil:arzenn
go obiektu?
p. Gerardem Drążk!ew1czem.
- T.rybuna oblk.zlona została na
700 miej.s·c, a wokół w.ałów, które
;...: Nil'(dy nie wracałem z Wa:r- będą podwyżs.zone, ZJbierze się pomaiwy w tale <lobryim humorze. ja•k nad 12 tys. widzów. Tor kola:rs•kl
wczoraj. Nareszic!e zapadła <lec:v- będZJie ca<kowticie odgrod7.00Y ocl
zja d to wiążąca. Dollo·żyimy
ln.nych ob<lekotów, ta,l<. że bez kart
ll'ah. żeby ośrodek w Helenowie wstępu :n.i•kt nie będzie mógł domói;ł być duma całej sportowej
stać sie na oblelkt.
Łodzi. Kola.rze mleć będą naresil.- Czy po zakończonych pracach
cle ma;llepszy w Polsce tor. Pirzy gdy tor zostanie oddany do użyt
torze, którei;o powierzchnia wst·a ku sportowcom, będzie można w
nie ;poprarwiona, pawstanie ob- Helenowie organizować Innego ropawilon z szatniami. na- dzaju Imprezy?
~zerny
gabiJnetem lekarskim,
tryskami,
bufetem, - Pomyśleliśmy rówtniet 1 o
magazynem ma sprzęt,
tym. Na środku projektujemy u'P1il\vle

P00.1ętą

5'ta-

RTS Widzew
pospieszył z pomocą
młodzieży

na Stokach

Ogn:hsiko TKKF „Stoki Gór·
<>trzymało w samą porę
:ne"
niespodziewaną pomoc ze stro:ny RTS Widzew, który posta111owil objąć nad nim patronat.

ta

wyrażać
udaslępnieniu

Pomoc

w

się będzie
młodz1eży

zgrupowanej w Ognisku „Stoki
urządze1'1 6ip<>riowych,
Górne"
oddania do dy.<>pozycji instrukil-gści
odpowiedniej
1m·ów
sprzętu. Na Stokaah je.st tyle
mlodz'.eży
sport, że

:pra2!lącej

uprawiać

TKKF dzialajac sam
nie jest w stanie jej fego zapewnić. Na przykład w sali Szko
ły nr 132 przy uJ. S~[lMtyny
zaledwie
pom1esc1c się może
60 chłopców pragnących grać w
koszykówkę. podczas gdy trzy
razy więcej oczekuje cierpliwie
przed drzwiami, byle i dla nicll
:z.nalazło się wolne miejsce.
Inicjatywa RTS Widzew je.sit
godna uznania i życzyć by sobie należało, żeby inne kluby
wzięły z niej przykład. Wówczas działalność poszczególnych
ognisk TKKF przyjmie zgola
(.r)
ft~me rozmiary,

Z n!emleck!ego przełożyła
IZABELLA DĄMBSKA

d

d j

j

Pustki w

k~sie

nohudzi:1ia. no

działania

Rozgrywki o puchar
ale nie takie,

Kałuży

iak chce PZPN

kim miał -zgoła niecodzienny prze
bieg i \rnsztował publiczność nie
mało nerwów. Łodzianie znaleźli
się o krok od porażki, a zawdzięczają to nie sedziemu, jak to się
widowni,
większości
w:vdawało
zdradza,iącej kompletną niezna.iolecz samym somość przepisów,
bie. Usuniecie Filipiaka, a następ
nie Chodakowskiego na okres 10
minut było wynikiem Ich niewłaś
ciwego zachowania się. Sęd:llia mu
postąpić.
siał ta.k a nie inacze.I
Ostatecznie po to są przepisy, żeby Ich przestrzegać.
Zdekompletowanie drużyny J,KS
(łodzianie grali nawet w trójl<ę)
wykorzystał przeciwnik strzelając
w drugie.i tercji 4 bramki I dopro
wadził stan meczu do 5:3. Zdawało się, że nic nie uchroni łodzian
od porażki, gdy tymczasem zdobyli się oni w ostatnich 20 min.
na niebywały wysiłek. i gra.jąc z
kolosalną ambicją, zdobyli przez
Fiłiplalta tl'Zy bramki.

Energiczna 1 nieugięta postawa
Oka.zu.le się, że nie tylko okręg wycląg·nl}łY z go·r zkiego doświadłódzki odczuł dotkliwie slcutkl ta-, czenia odpowiednie wnios~i. Po- sęd:i;iego niech będzie dla hol.:eitalnej gospodarki terminami pro- sta.nowily wznowić rozgrywki o stów ŁKS przestrogą na przy.
wadzonej przez zarząd PZPN, a puchar Kałuży, lecz na zgoła In- S7.łość. Tym razem slrnńczyło s.\ę
godzącej w n~.listotniejsze intere- nych założeniach. Wyst.ą,piono z szczęśliwie, ale niesporrowe wydo bryki zawodników niezbyt pownioskami
sy texenu. Wszędzie, jak Polska odpowiednimi
chlebnl.e !lwiadc;zą o ze.spole. A mo
dluga i sze1·oka kasy OZPN świe- PZPN.
g!o byc lnacze.i, gdyz me~JZ był
.
cą pustkami. Na.wet tak .potęźne,
zdawałoby •.ię okręgi, .ia.k Kraków . W puc!J.arze 1tt.'· Kałuzy ucze>st- ciekawy i niewątpliwie wywarłby
tyJk.o czteryj lepsz~ wrażenie.
ma..ią
mczyć w1ęc
. ..
.
i Sląsk, obfitujące w nieporówna- wspomniane okręgi z tym. że rozBramki dla ŁKS .U~yskalJ. F1llnie większą ilość imprez piłka.r- gr:vwki przeprowadzane będą na
Cykl rozgry- pi~k - 1, Stachurski 1 Parzynowskich, n.fi; Łódź, również robią bo- prawach rewanżu.
kami. nie znajdując ani jednego wek ma być ukończony w ciągu ski po 1, a d~a Startu Fo.ntera - 2,
Dur":s, Komeczny t SJtko po 1.
usprawn.Jenia dla poczynań wla- jednego sezonu.
stacwić przenośną eF•tradę l ekran,
tak. żeby móc wyśwtie·tlać filmy . dzy. Gorzej, te niedobory kasowe Spytac.!e skąd terminy, sk 2 d wol Wynik 6:5 (2:1, 1:4, 3:0) dla ŁKS.
„
w 'P'ierwszym rzędzie w
Cóż to będZJie za radość, gdy w godzą
która ne nied7'1ele? Od.powiemy pytaakcję szkolenia juniorów,
1960 a'., gdy za,k011Cillona Z05taJnie
dla wszystk>lch powin.na być za- niem: a czy ta.It atrakcyJnie za- Tnrnie,1 „Barburkowy" w Katojuż calikmv'i1cie praca ktl.ika tysJę 
się spotkań nie
powladając:vch
daniem nr 1 do wykonania.
cy luda;i będz,ie mogło latem pod
można rozgrywać w ciągu tygod· wicach 7.akończyt się pełnym sukcesem Sparta.ka (Moskwa), który
gołym ni.ebeim oglądać najciekawbłędem popełnlo- nla? Na to właśnie decydują się
Najwlększ:vm
sze filmy, a i mieć moi<ność wypi- nym przez zarząd PZPN była nie- pójść wnioskodawcy, a że doehód pokonał mistrza Polski Górnika
cia filioża·nki kawy w este.tyc,z;nie watpliw.ie modernizacja rozgry- z tych Imprez ma na celu zasile- 7:1 (2:0, 2:0, 3:1). Hokeiści radzieclttórych znamy z pobytu w Ło
urzą,dzonym loka[u.
welc o puchar Im. Józefa Kałuży. nie kas zainteresowanych OZPN i cy,
dzl poczynili w ciągu roku olodniósł Bo skad okręgi mogą spodziewać p1·zeznaczony będzie w P'ierwszym brzymie postępy l dzisiaj zajmu„Społem"
Zarząd
snltces. Szczerze się wpływów kasowych, jak nie z rzędzie na stworzenie młodej ka- ją w tabeli I ligi h<>kejowej ZSRR
więc ogromny
meczów dry piłkarskiej, należy sądzić, że
traciliśmy juź narl.zieję ciekawych I atrakcyjnych
mówiąc,
Rozgrywki PZPN nie powinien &ta.wiać im piąte miejsce.
międzymiastowych.
Goście przewy~szall umiejętnoś
miałv wzięcie, gd:V uczestniczył~· przeszkód.
ciami Polaków co najmniej o kłaRM.
w nich tylko najsilniejsze okręgi, przestały natomiast interesować kibiców, od czasu gdy PZPN
system pucharowy,
wprowadził
do nich wszystkie
dopusT.czając
I okręgi, bez względu na repreze~
towa.ną pnez i1łe klasę, aby nie
uprzywile.lobyło, jak twieird7.i!,
wanvch. Dz·lslaJ za ten błąd okrę
gi muszą płacić wielkie myto.
oluęgi, a mianowicie:
' Cztery
Szymański, La,to oraz Adamniedzielę dojnajbliższą
Sląsk, ·Kraltów, Łódź I warszawa
czyk.
dzie w L9dzi do spotka.nia
okserzy łódzkich Budowlarewanżowego porniędJzy repre!Ilych mogą poszczycić się
~
zentacjami tenisa stotowego Loże dotychcza.s w rozgrywtym
dzi ze Szcze-0inem. Mecz odbę
I
I· h
·
•
k a.ch m1str~ows ric . .1{ asy wydZli e się w odremointowa!Ilej i
P<?
s,all
ieszc~e
użybku
doznali
dp
dztel_pne.i me
od~~ej już
Co praV(rda stracili om
rażk1.
1-Ielenowie o goSpolem w
dwa pul!l.kty, lecz w wYnikach
dzi1nie 11.
co pozwolito im
remisowych,
Będzie to rewainż za wizytę
na pierwszym
się
utrzymać
Zaznałodzian w Szczecinie.
tabeli. O jeden
miejscu w
czy: m11leży, że mecz rozegra.ny
punkt mniej, to Zl!laczy 9, ma
na terenie S'2lozecina przynióst
drużY!Ila BaJWelny, a Błękitni z
Lodzi w sto·sunku
:z.wycięstwo
z którymi przyjdzie BuKielc,
8:2.
do•w la;nym walczyć w najbliż
Barw Lod2li. bronić będą: Suszą niedzielę w Łodzi, zdobyli
peł I, Czerwiński, l{obylecki oNa zdjęciu: na zajęciach sekdotychczas 5 punktów i są na
raz Białkowski. Jak widzimy;
cji gimnastyki akrobatyc„ne.l
4 miejscu.
drużyna lód2lka n.ie jest in.a.jsilwarszawskiej Polonii - tanlec
Mecz Budowlani - Błękitni
:niejsza, tym niemniej ma.szanz obręczami.
przy ul.
się w. sali
odbędzie
se lJOWtórzenia sukcesu. W reCAF - fot. Szy;pe!'k~
o godz. 11.
Krzyżowej
prezentacji Szczecina wYStąpią:

"' * *

zdobył Ogórczyk, natomiast bram
ki dla Spartaka uzyskali: 2Komie•
jew i Aleksuszyn - po • Bajo•
row, Malcew i Szulenin - PO 1.
Ciekawe jak wypadnie rewan·
żowy mecz Spartaka z GórnikJem
który rozegrany zostanie w sobotę na sztucznym lodowisku w I.odzi. (r.)

Uwaga, amatorzy
narciarstwa
Komisja Tttrystyki
Okręgowa
Narciarskiej w Łodzi organizuje
kurs informacyjno-teoretyczny nauki jazdy na nartach, w okresie
od 10-19 grnclnia br. Wykłady bę·
prowadzone w środy I piątki
dą
od godz. 18-20 w sali PTT·K prZY,
ul. Piotrkowskiej 102.a.
Oddział
przyjmuje
Zapisy
PTT-K, ul. Piotrkowska 70, w go·
dzinach od lO do 18. W czas.ie

wyświetlony
będ-zie
ilustrujący. technikę jazdy

wykładów

film

na nartach.

PIĄTEK,

5 GRUDNIA

15.00 Wiadomości. 15.10 ,$W'Oj.;
skie •melodie" - g.ra zes,pó.l hat'"
moinis.tów. 15.30 Dla dz.leci odc. I

pow. pt. „Puc, BuriS'Zltyn i goście" 1
16.05 (Ł) „P.r'Ze<1 dzisie.iszym k0111•

cevtem w Fllha.rnnonlii", opor. J„
CegieNy. 16.20 (Ł) Arie z oiper
VercLi'ego. 16.40 (Ł) „Ruin.da z piosenką". 17.00 (Ł) PaTatrazy Ol'lkie•
ko,m pozyto1rów polskich.
&trowe
17.25 (Ł) z cyiklu: „Epoka i autor" - felieton R. Zrębowi.cza pt.
„Kirąg Nab·istÓ'\V". 17.40 (Ł) Nowe
01'.kies·try ŁRPR pd.
nagr<Un'ia

l
.
szczec1n. w ping-pongu
Budowlan •I Błęk•1tn1· Wboks1·e ~~~ciM~:;~a t~~fuc~1':ioś~ruai~~~
„ d,
Ło z -

W

B

Młoda enłuzjasłka
gimnastyki

akrobatycznej

o

(17}

...... A jeżeli .nie zatrzyma się przy stacji 'ben·
zynowej'! - spytalem.
-·To znaczy, ze mamy pe.cha.
_. Lepszego miejsca nie mogteś już 2!rlaleźć?
Edel wyciągną! z kieszeni paci-kę papierosów,
poczęstował nas i sam iakże wyjął jednego.
- Nie pal - powiedziałem.
- Dlacz,ego ma nie palić? - zapytail Ha!.
- Dentysta wyrwał mu wczoraj ki.Ura p~eń·
ków. Ra.ny są jeszcze otwarte.
- Z tego mo:bna dostać zakażeruia - zauwa•
żyl Hai.
·- Jesteście :napraiwdę wzrus·zaJący - powledzial Edel, chowając papierosa z powrotem.
- A więc, jeżeli idzie o to miejsce„.
Hai wskazal ręką na balustradę mo.stu w
górze:
- Przeciągniemy liinkę przez autostra.dę ..-.
rzek!. - Będzie prz)"viązacna do bariery. W całej okolicy 'lliie 7l!laleźlibyśmy nic lepszego.
Edel wzruszył ramionami:
..... To powód bardzo przemawiający „:i:a" ...
powiedzial.
- Ni.e możemy jej roZCJąg:nąć zbyt daleko
od stacj.i benz)"nowej, bo w pewnej chwili mo•
gą zobaczyć chustkę, zatrzymać się i odwiązać.

.- A jak sobie wyolbrażasz tę historię z U.nką?

,.._spytałem.

h
ha1·cersik·c11 zes oló
-• ffn•n•o- w ktÓr..vc'h pww~zo~a sg~~~;'py~a:
11
uzdold!a
g!'upach:
dwóch
w
~ ca
~:ć tę inw:st~ci;ę~ e "'
aoiOll'lej sportowo młodzieży oraz
,,Społem" dila tych, którzy będą chc•ieli up·ra
zarządu
- Zastuga
duża, aae tu wiać sport na co dziei1.
niewątpliwie
jest
trzeba jednocześnie wyrazić ser- P:rzy hufca•ch powstaną zespoły
de.czne podzię.kowarnie dyir. Jeklo- wych. fiz„ a nad ~a.Jością r"'chu
J,nż. Kuch.arowi i sport01Wego wśród młodzieży harwi z GKKF,
rz:a cerskJe:i czuwać będzie zespól kap. P•US©czyńsk1iemu z LKKF
praychylne us<tos·unkowa•ruie się do dry iin•stnuktoookte.i 7Jgrupowany
pr.·zy Cho·rągwi Haircer&kiej. w
roz
jak
zagad.nień,
ta•k poważ,nych
budowa tak ba1xizo porbrze.tmego perspektywie hair.oorize lódz,cy maspo·rtawi kola•r skiemu Polsk·i toru ją zorgaini·zCJ'Wa•nie Harcerskiego
(r)
Klubu S.portoweigo.
(n)
w He~enawie.
GKKF

- Bedzie leżała na szosie dopóki auto nie
:nadie~ie tuż, tuż. Wtedy pode-rwiemy ją w gó·
rę. Nie będzie w strunie zahamować tak momen·
taln1e. Te typy jeżdżą, jak diabły.
-' A co, jeżeli :nadjedzie inne auto?

- Zadem nie zatrzyma się z powodu głupiej
liny, leżącej na szosie. - Mają na to za ~zero·
ką naturę.

- Co to za linka?
- Kawałek liny przewodu ·wYsokie.go napii:·
cia. Sto.sunkowo denka, ale wewinąkz stalowa.
Hai wskazał
Już da•w:niej zakopalem ją tu na mo\(it'ą ziemię. Nic nie było wiclać.
- Rozciągniemy ją ukośnie przez autostradę
..... powiedzialem - wtedy ju:i: go na pewno
,
wyrzuci,
- A jeżeli wpadnie do wody? - spytał Edel.
- Jeżeli się zgodzicie, to wy obaj zajmiecie
się linką, a ja biorę na siebie resztę. W ostatec21!1ości wskoczę nawet do wody.
- Będzi.e cholerrne zimno.
W górze :na autostradzie rozległ się odgłos
motoru. Przejeżdżala cala kolumna samochodowa. Z naszego mie}sca nie widzieliśmy jei, ale
musiały to być ciężkie wozy. Ziemia drżała.
- Jeże1i tuż, za tym naszym samoclwctem
będzie jechal drugi wóz, to oo zirobimy wtedy?
- za.pytał Edel.
- Rol:>imy fllWOje tak, czy owak. Nie moźemy tracić wiele czasu.
- No, to już możemy sobie iść - czy może
wolisz od razu czekać do Popołudnia?
- Momencik! - Hai wskazał w górę na J»MulSlicie się tam Polożyć w
ręcz mostu. błocie. Ok.ryjcie się ciepło - to może potrwać
dłużej.

-

Dobra.

poprowadzę was z powrotem ....,
rzek! Hai - Chodźcie!
P<J\51.edt przodem, a my biegliśmy za nim
wzdłuż łożyska śluzy. Woda bvla szara i ni~
przeplywal przez nią prąd. Po powierzchni
plywaly kępki nawozu, które de.'>zcZ sph1kal
z pola. Skavpa z nm~zej strOilly byla stroma,
- Chodźcie na dól - JJOwiedzial Hai. ~ Tu
bo móglby•wąs
:na górze nie możecie stać,
kloo zobaczyć.
Z.wnąl się w dól po ~hyloścl i sr..edl ·dalej brzegiem wody. My zrobiliśmy to samo.
Dwa razy obsunęla mi się stopa. Koryto ś1u-

..... A teraz

Łódt,

łączy

".ly tworzylo przed nami łuk. Gdy przebiegaPrzf'liśmy obok niego, Mpotkaliśmy rów.
pelniony był mętną wodą i lączyl &ię z kory-

tem.

- Tu musimy wleźć ..... powiedział Hai.. .....
I nie wychodzić z wody, bo imacz.ej będzie

wasze gtowy nad skarpą.
- Co? Mamy teraz brodzić w ty:m rowie? """
spyltal Edel.
Nie, dziś wiecwrem!
,...... Jaklo wieczorem?
..... Może już .się ściemnić, zan1m samochód
nadjoozie. Musimy się także i z tym liczyć.
- A co będzie wtedy z tą cz.erwoną chusliką?
- Wtedy ma.szynista ma ją przywią7.ać na
przodzie, przy chłodnicy, tak, żeby powiewa·
ła przy lewej latami.
- No.„ miejmy nadzieję, że w&z.ystko pójdzie gładko - rzekł Edel.
przeskoczyliśmy sro.
Doszliśmy do rowu i
Hai w«apal stlę po ścianie w górę i po chwili.
staliśmy znowu na równinie. o jak.ie.ś sto metrów dalej zaczynały się zarośla,
- Za tamtymi krzakami - powioozial Hai
.._ będziemy mogli spokojnie biec. Z auto.strady nie będ:zie nas już wte<ly widać.
Sprawdziłeś już? - 61Pytal Edel..
- Wszystko sprawdziłem.
•
- A jeżeli powinie się nam noga?
..... Nie powinna się powinąć. Na pewno
wszystko będzie klapowało.
Biegliśmy na ukos przez pole ku zaroślom,
Obejrzawszy się, zobaczyłem, że nasyp aut.ostrady leży 7..a. nami jak wai for.teczny. Zrobilo mi się trochę niewyraźnie. Górą przejeż
Nadjeżdżały z prZP·
dżały dwa samoohody.
kierunków i skrzyżowały się :na
ciwnycih
m01Slach. Chmury wisiały nad ziemią jak wata,
,_ Gd.zie się spotykamy?
odpowiedział
- Najpierw w zaroolach
Hai - a potem u was w mieszkaniu,
- A o północy będziemy :!etowali urodziny
..... rz.ekl Edel,
widać

działami.

~~e~~~n~e~~c;h~:.v~~· ~a.J~>w1';~::
0

19.15 W1e•rsze
Melo•dlie ta,ne·c~ne.
K. J. Gabczyńsroie,go. 19.30 OdJtwoka.ncertu w wyk.rzeni·e fragm.
ork. irumuńskiej w ramach Mię•
dzynarodowego FestiJwalu Muzyki
im. G. IDnescu 1958 r. w Bu.kaireszcie. 20._15 z kraju i ze świata (W
!)r:uerw1e k·oncertul, 20.45 D. c. kon
ce1,tu. 21.25 Melodie rozrywkowe.
21.45 Polski Uniwersytet Radiowy .
22.05 AudycJa
22.00 Wiadomości.
litera.O-ka. '23.05 „Ze świata jam:u",
23.50 O&ta·bni•
23.35 Mui.yka tan.
wiadomości.

TELEWIZJA
Piątek,

5 grudnia
17.25 „Medycyn.a przed kamera"
(Ł). 17.45 Tele-Echo (W). 18.15 Film
krótkometrażowy (W). 1ą.3o Dz.ioo·
niik telewizyj1ny (W). 19.00 „Rozmowa Jiv1ozofa " ma•rszahl<ową D"
- iml"cen. teleiwilzyj.na wg Diiderota, reż. Janusrza KłosińsJ<.Je.go (Ł).
19 .55 „Plr'.z.ed maturą" - film tal>,
prod. jugos-lowdańskdej (Ł).

,..... Czyje znowu urodziny?
- Wszystkich nas trzech!
Zarośla sklad.aly się z niskopiennych drzew,
Pn.eważnie małe choinkL pOOród gęstych l'.Arośli. Przeciskaliśmy &ię pod gałęziami. Po
drugiej stronie rozcia,gala się kotlina. Ześli7•
:nęliśmy stlę po zboczu i :z.należliśmy się na
jakiejś dróżce. Byla muli.st.a, W.szyr;tko tu bylo
jakieś mul:ste.
- No i już! - oowiadczyl Hai. - Ja.k j\lt
będzie.cie tutaj, pójdziemy sobie sookojnie do
domu. Ta droga prowad:Z'i do la.Siku za waszym
domem,
- Chciałbym wiedzieć, co rozumiesz pod wy
IS'pytał Edel.
rażenif'.m „spokojnie·'? - Ach! - lfai zroblł niedbały ruch rękq. -.
Nie będą nas gonić na pewno.! Za leniwi sa.
na coś ta.kiego!
- Miejmy nadzieję!
Szliśmy we trójkę obok siebie blotn;isł;q drogą. Dól spodni mieliśmy sztywny od błota,
a w moich butach chlupała woda. Jakiś p~
zerwał się nam spod nóg i frunął nad nami~
Nacmnął mi myśl o pogrzebie,
Był to kruk.
Na horywnc:ie zarysowala się wąska linijk.a
lasu. Dookoła nic się n.ie por.:.iszyło.
- Co ja chcialem jeszcze powiedzieć? ......
rzekt w pewnej chwili Edel. - Czy dziewezl?•
ta w;e<lzą cośkolwiek??
- Możliwe, że się OZJegoś domyśJ..ają ..... powied.zial Hai - ale czegoś bliższego o naszych
inleresaoh nie wie ab>Siolutnie nikt.
- Musimy jeszcze jedną rzooz wigod:nić ,..
:powiedziałem.

- Nr. przylklad?
Jeżeli nie będzie oo.ś klapować, ośw:iad~
ezymy, że to całe przedsięwzięcie było p.atrio-tycznym zamachem?!
- To już będzie bez znaczenia ~ powie<lzial
Ed.€1 - bo pnzecież. wtedy będziemy już wi•
sieli.

(D. e. n.)

I
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